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Мәрә вәхд ҝәрәки 
 

Џәзизә хундәҝорһо! Мә амбар шорум ки, һә ҝәнәш ә таза 
китобмәрәвоз ә ишмурәвоз әдәм ҝүришмиш бирә. 

Нум ән и таза китобмә “Мәрә вәхд ҝәрәки”ни. Әри чү 
“Мәрә вәхд ҝәрәки”? 

Чүнки һәр инсон ә вәхд хүшдәрәвоз зиһисдә. Һәр кәсә 
вәхдүни. Инсон һисди гәдүр һәр вәхд хүшдәрә данусдә, әз 
вәхдү чүтам ҝәрәкиҝә фојдәлүјә истифадә сохдә. Ә фикирмә 
ҝиро, һәрчү ә вәхдәвоз пәјмундә оморә. Зиһисдәји инсон әз 
Ÿәсүл бирә дәгдәгәрәвоз, јә ризә хуно ҝирошдә (дузи у риз һич 
вәхд һомор нәс бирә). Хурдә, хисирә, кәлә бирә, нүшдә, 
вәхүшдә, хундә, кор сохдә... Һәрчү, һәр кор ә вәхд бәсдәји.  

Һәммә данусдәни ки, вәхд ә ҹиҝәјү нәс појусдә, һә әдәј 
пишово рафдә. Әгрәбһој сәŸәтә појундә имбу, оммо вәхдә 
нәŸ... 

Әри ән у гәдүр вәхдә данусдәҝорә һәмишә вәхд кәм бирә. 
Урә војисдәни һәр бошлугә пур соху, һәр вәхдү ләпәлү бу. Ин-
сон һисди вәхд кәми урә, инсониш һисди ки, рузһој хүшдәрә 
һә буш-буши ҝировундә, әхир ки, вәхд ҝирору. Ә широјмә 
“Вәхд” мә әз вәхд ҝоф сохдә, урә ә и бәндәвоз варасдәм: 
 

Инсон һисд вәхд ҝәшдә, чүнки вәхд кәми, 
Инсон һисд буш-буши вәхдјүрә күшдә. 
Мәрә һисдиһо вәхд кәми, сәхд кәми, 
Мәрә вәхд ҝәрәки, вәхд, вәхд нәс һишдә. 

 
Мәрә нәс војисдә һәј сәŸәт әз товун вәхд дураза ихди-

лотһо бәрүм, вәхдә пүрүш сохум. Әз вәхд имбу ә сәŸәтһорәвоз 
ҝоф сохдә, китобһо нүвүсдә.  

Џәзизә хундәҝорһо! Мәрә војисдәни ки, ишму и китобә 
хундәнки, хүшдәнишму винишит, вәхд чүтам дәҝишиҝиһо 
сохдәҝә. Инсон дәҝиш бирә, фикирһојү дәҝиш бирә, һәрчү ә 
пәсә-пишо дәҝиш бирә: јә ә хуби, јә ә хәрәби. 

Әз китоб “Дәдәјлүјә дүнјојмә” тәјтә “Мәрә вәхд ҝәрәки” 
чәнд сал ҝирошди. Әз у вәхд тә и вәхд, әз у китоб тә и китоб 
бириһо дәҝишиһорә ишму мидајт дирә, һисс сохдә.  
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Ә и китоб виҹирә омориһо широһо, мәŸәниһо, 

поемаһо... ә мәзмун ишү ҝиро ҹүрбәҹүри.  
Џәзизә хундәҝорһо! Мә имид сохдәнүм ки, әз вәтән, әз 

дәдәј, әз тәбиәт, әз әшг-мүħбәт, әз хуби-хәрәби, әз дусди-
дүшмәјәти... ҝоф сохдәниһо и әсәрһо ә хош ишму мијовт, иш-
му мидајт дүрүсдә гимәт ән и әсәрһорә дорә. 

Мә и китобмәрә ħәзүр сохдәнки, ә мәрәвоз ә сәр ән и ки-
тоб чәнд ħүрмәтлүјә одомиһо кор сохди. Имоһој мәрә 
војисдәни ә уһо минәтдорлуги хүшдәрә расунум: ә 
ҝүнҹундәҝор “Кәлә лүгәт зуһун ҹуһури”, ħүрмәтлүјә вә 
вәдилүјә кук хәлг иму, профессор Михаил Агарунов, у инсон 
ки, ә сәр китоб кор сохдәнки, мәрә ҝәрәклүјә мәсләħәтһо дори 
вә китобә редактә сохди; ә данандәј зуһун ҹуһури, нүвүсдәҝор 
ә зуһун ҹуһури, бүзҝүрҝәјә шоһир, ħүрмәтлүјә кук хәлг иму, 
Рәħбәр ҸәŸм нүвүсдәҝорһој ҹуһурһој доги ән Ÿилом Әлдар 
Гуршумов, у инсон ки, ә әдәби фикирһо вә мәсләħәтһој 
хүшдәрәвоз ә мә кумәк бири, китобәш рәдактә сохди; ә 
шоһир, нүвүсдәҝор, Рәħбәр Мәркәз “Шолуми”,  үзв  комитет 
Исројил-Азербајҹон «АзИз» ә мәсәләһој мәдәнијјәт вә 
инҹәсәнәт, јәкимүн ә үшүг вәдәшәндәҝор аудиоантолоҝијарә ә 
зуһун ҹуһури Шаул Симан-Тов. 

Шаул и китобә ә компјүтер дуз сохдә ә чап дори, ә үшүг 
вәдәшәнди.  

Ә ишму војисдә минәтдорлуги мәрә расунум, Ÿәзизә 
хундәҝорһо! 

Хундәҝор нә бисдоҝә, китобә гимәт нибу. Китоб ħәрмәħ 
инсони, инсониш ħәрмәħ китоб. 

 
Ә ħүрмәтәвоз: Шабтај (Шәбәтәј) Агарунов 
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Сүрхә кук ән хәлг 

 
Џәзизә хундәҝорһо! Әз тараф Офуррәҝор-Худој Ÿилом 

бәхш вәҝүрдиһо талантлүјә, бәхдәвәрә шоһир Агарунов  
Шабтај (Шәбәтәј) бән Ханука Ÿәсүл омори ә 20-үм сентјабр 
1961-мүн сал ә Гүбә, ә мәскән ҹуһурһој доги һисдиһо Гирмизи 
гәсәбә, ә республикај Азәрбајҹон.  

Ә Гүбә ошколәрә варасдә бәгдә, ә шәһәр Боку оморә ә 
колиҹ духдири – факултәј фелдширирә варасди вә ә сәниŸәт 
хүшдә кор сохди. 

Һәлә ә Гүбә ә ошколә хундә вәŸдәһо һәм ә зуһун дәдәји, 
һәмиҝә ә зуһун азәрбајҹони лојигмәндлүјә широһорә ә сипирә 
вәрәгһо ҝүнҹунди. 

Ә 1991-мүн сал ә кифләтәвоз ә Исројил оморә бәгдә, 
һәммә имтиһонһорә дорә, диплом ән инҹорә вәҝүрди. Ә шәһәр 
Холон, ә нум Е. Волфсон һисдиһо нәчогхонә ә ҹәрраһијә 
шүбәси кор сохдә-сохдә, 2003-2006-мүн салһо ә шәһәр Ариел 
академијәлү колиҹәш хунди варасди. 

Џәзизә хундәҝорһо! Мәрә војисдәни ә ишму расунум ки, 
Шабтај Агарунов ә Азәрбајҹон зиһисдә-зиһисдә әз широһој 
Хагани, Низами, Нәсими, Фүзули, Вагиф, Сәмәд Вургун, 
Микаил Мүшфиг, Ваһид, Рәсул Рза, Бәхтијар Ваһабзадә вә әз 
јәкиҝәһо руħ вәҝүрдә-вәҝүрдә, дүлһорә шор сохдәниһо ә јә хубә 
шоһир чарусди.  

Ә 5-үм ијун, 2007-мүн сал Шабтај Агарунова ә ҸәŸм 
нүвүсдәҝорһој ҹуһурһој доги ән Исројил үзв вәҝүрдәнки, дү 
дәно широһој хүшдәрә хундәнки, мәŸлүм бисдо ки, ә дәсдәј 
шоһирһојму Худо хубә бәхш дориһо јә таланта, мозолмәндә 
нүвүсдәҝор гисмәт офуррә омори! Мә урә ә кәлә мүħбәтәвоз 
гобул сохдә, ә сад ҹиро лово-тәшуворәвоз тәгдим сохдум. 

Ә 2009-мүн сал Шабтај Агарунов әкимә оморә хоһиш 
сохди ки, әри јәкимүн китобу сәрҝофи нүвүсүм ҝуфдирә. И 
китоб “Дәдәјлүјә дүнјојмә” әз дәс ә дәс ҝәшди. Ә чәнд широһо 
мусиги нүвүсдә омори, ә консертһо шинирә омори. Ә гәриш 
ҹәŸмәт нуму ә ħүрмәтәвоз кәширә оморә. 
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Ә сали чорбоһ ҸәŸм нүвүсдәҝорһојмурә иҹласһо бирә. 
Мәрә војисдә ҝујум ки, һәрбој Шабтај Агарунов широһој 
хүшдәрә хундә, әхирјү ә чәк-чәкәвоз варасдә. 

Џәзизә хундәҝорһо! Мә ә дүјмүн китобуш әри сәрҝофи 
нүвүсдә ә гисмәт туш оморәм. Бүтүн широһо, поемаһорә 
хундә бәгдә, ҝәнәш миданүм фәхр сохдә ки, ә тиҹлүјә гәләм 
сүрхирәвоз нүвүсдә широһој шоһир Шабтај Агарунов әри 
оморәниһо нәсилһош јә нуболүјә китобә хуно һәмишә ә сәр 
столһошу вәбирәнини. 

Шоһир ә тәрҹүмәровозиш әдәј мәшгул бирә. Фикир дит 
ки, әз Расул Гамзатов “Мама” (Дәдәј)-ә чүтарз чарундиҝә: 
 

Мама (Дәдәј) 
 

Ә уруси - мама,  ҝүрҹүји - нана, 
Ә зуһун авари -  баба, - дәдәји. 
Әз һозор ҝоф хори нә океана 
Ирә бисдо иллоһ, гисмәт бирәји. 
 

Ә ҝуш Ÿәјил һәвәл и ҝоф вохурдә, 
Ә гәд сигә дурәш ә сәŸәт гәсди, 
Салдат әхир нәфәс ә јор овурдә, 
Ә и кәлмәрәвоз чүмһорә бәсди. 
 

Ни вохуру ә у ҝурундә сојә, 
Воисд пәħәники, воисд очуги 
Ҝофһо ә пишојү ни минүт појә, 
Тоби бирә, урә мидавт ҝоф һәги. 
 

Билог, пур сохдәнҝә бушә кузәрә, 
Шәхә сәс хүшдәрә лап мисоху ләс. 
Ә һүндүрә догһо ҝүрдә нәзәрә, 
Ҝујҝә әз нум дәдәј вәҝүрдә ħәвәс. 
 

Бирәнгинә бурра синәј булуда, 
Мә әдәм шинирә дугләһој воруш 
И ҝофә ә хори чүтам ҝүнҹүндә, 
Хориш әз шоријү дорәни товуш. 
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Дәрд ә дүл, Ÿәрс ә чүм сохдә пәħәни, 
Муҝујум: “Ҹон дәдәј, фикир мәкәш тү. 
Тү сәдигә инсон ән Ÿүмүрмәни, 
Һәр кормә лап хуби, орхојин бош тү”. 
 
Дүлү әдәј сухдә һә әри бала, 
Мүħбәтү ән тәмиз зән бүзүрҝәји. 
Ә уруси - мама, ҝүрҹүји - нана, 
Ә зуһун авари - баба, - дәдәји. 

 
Џәзизә хундәҝорһо! Ә мәрәвоз ә јә ҹиҝә һәм шори, 

һәмиҝә фикир сохит ки, широј әзини бүзүрҝә шоһир бириһо 
Расул Гамзатовә ә чү кәлә талантәвоз, ә чү кәлә Ÿәсонтирәвоз 
сәниŸәтү һисдиһо ҹәрраһо хуно һәммә ҝофһорә сәдәфә хуно 
јәрбәјәрмәнд ә ҝәрәк һисдиһо ҹиҝәһојү зиһимбәндлү 
ҝүнҹундиҝә! 

Ә и дүјүмүн китоб ән шоһир широһо, нумлүјә широһо, 
чорҹәрҝәјиһо, поемаһо, мәŸәсиһо, мәŸниһо лојигбәндлү ҹиҝә 
вәҝүрди. 

Шоһир ә коми мүвзу тухунмиш бирәниҝә јә тәфәŸәт нә 
бирә, бүтүн широһо һәчидан ки, әз зәвәр ә ҝушһојү расирә 
бәгдә гәләм вәҝүрдә ә вәрәгһо појләмиш сохдә. 

Әз әшг-мүħбәт нүвүсдә омориһо широһо хундәҝорһорә ә 
хәјәлоһој ҹовонбәнди воҝордундә вә уһо ҝировундәтһо Ÿүмүрә 
јорәвурдлу ә пишој чүмһој хүшдә овурдәнүт. Әшгә, мүħбәтә әз 
чүшмә, әз мәнҝ, әз Ÿәсму зијод ҝүрдәји ҝиро сәвҝибәндә 
зиндәҝунирә әз һәдд зәвәртә кәлә гимәт дори: 
  
 

Тү ҝәрәки мәрә 
 
Тү ҝүлмә бисдориҝә, ҝүл әрчү мәрә, 
Түсүз дүлмә  тоб доҝә, дүл әрчү мәрә. 
 
Мәрә и дүнјорә,  ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш,  
әри чү мәрә. 

 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 8 - 
 

 
Оморәнҝә, ҝүл дорәнҝә, 
Һашдан дүнјоһ әнмәни, 
Әшг хосдәнҝә, дүл дорәнҝә, 
Һашдан дүнјоһ әнмәни, 
 
Мәрә и дүнјорә,  ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш,  
әри чү мәрә 
 
Тү јор мә бисдориҝә, јор әрчү мәрә, 
Тү шәвмә бисдориҝә, руз әрчү мәрә 
 
Мәрә и дүнјорә,  ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш, 
әри чү мәрә. 
 
Тү ҝәрәки мәрә, 
Тү ҝәрәки мәрә. 

 
Џәзизә хундәҝорһо! Ошкор данит ки, мәŸәноһој бүтүн 

нүвүсдәһој Шабтај Агарунов әз дорун дорунтәји, әз нумәлү 
нумәлүтәји, әз лојиг лојигтәји. Әнҹәг вә әнҹәг фәлсәфәј 
зиндәҝунирә – вурма ҹәдвәлирә хуно әзбәр дануһо сәрраф-
мәндлүјә Соломонбәнд ә и тәһәр мидану сурһој шоһир-
бәндирә һәчи сој-бә-сој ә сабурмәндировоз вокундә вә ә  
хәлгһо расундә. 

Шоһир Шабтај Агарунов һәлә әдәј васалмәндә Ÿүмүр 
хүшдәрә зиһисдә. Ә кумәки Офуррәҝоровоз амбара китобһорә 
ә руј үшүг әри вәдировундә ә синәјү ҝофһо бул-булундәји, и 
һомбор ҝофһо әз худоји бәхш бирәји ҝиро, ħүрмәтлүјә шоһир ә 
сәр әзини кәләтәјә гисмәт бијо әз амбар амбарта ҹофолүјә 
зәћмәтһорә кәшү ки, әз тиҹә гәләмү вәдирәморәниһо нүвүсһо 
әри ҸәŸм нүвүсдәҝорһој ҹуһурһој доги ән Ÿилом нә әри бүтүн  
ħәвәскорә хундәҝорһо мәлħәмлүјә мәгсәдһорә ħололбәндлү ә 
ҹиҝә бијору. 

Џәзизә хундәҝорһо! И дүјмүн китоб руј үшүг винирә 
бәгдә, нүвүсдә широһој шоһирә хундә-хундә дәŸәм әдәбијјат 
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нә зуһун дәдәјимурә јә сој-мигдору нә буһо јә Ÿиломлугә гимәт 
мидит. Әз нүмунәј ҸәŸм нүвүсдәҝорһој ҹуһурһој доги ән 
Ÿилом нә әз бүтүн ҹуһурһој доги ән дүнјоһ әри ħүрмәтлүјә 
толиħмәндә хушбәхдмәндә шоһир Шабтај (Шәбәтәј) Агарунов 
худомәндә ҹунсогиһо вә кифләтбәндә бәхдәвәриһо әдәм 
хосдәнүм. 

Мә имоһој ә әхир әри Шабтај Агарунов нүвүсдәмһо јә 
широрә әдәм ә ишму расундә, ој Ÿәсәлмәндә хундәҝорһо! 

 

Сүрхә кук ән хәлг 
 

Әри хубә шоһир Шабтај Агарунов 
 

Әз хубиш хубтәји нүвүсдәһојү, 
Әз сојиш бултәји дүрүсдәһојү. 
 

Ә суј Соломони бәхшә худој һәгг, 
Миҹәј офтојини нуриһој вәшәрг! 
 

Руз бәндлү дәм зәри шәвһој довоми, 
Сәдигә бәмзәри – нәхш Овроһоми! 
 

Јорошуг ҹәннәтә фәрзундә бофһо, 
Үлүҝһој руŸһорә вәрзундә ҝофһо. 
 

Зуһунәј доглуни тәмәħјәјиү, 
Ә Худо боглуни Ÿәрмәħјәјиү. 
 

Әз гәсди ән бәбә дүлә сухунди, 
Әз гисмәт ән дәдәј Ÿәрсә рихунди. 
 

Јорәвурд Шоһдоги – Гудјол никәрә, 
Сәдәфлү ҝүнҹунди нәгүл никирә. 
 

Ћололбәнд дузирә нә зәри ҝилов, 
ДәŸәм бәхд нә бири нә шур, нә хилов. 
 

Ә бәхш ҝиро зијод сохди зәħмәтә, 
Ә нәхш широ мирод хосди ҹәŸмәтә. 

 

Ә тәŸәриф әз зуриһо варафди, 
Ә рәħ шәрәф әз нуриһо дарафди. 
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Әзбәр зуһунһоји мәŸәниһоју, 
Чорәј зомонәји мәŸәноһоју. 
 

Пушкинә вомухди ә фурм Низами, 
Әз шону ворихди рәħм интизами. 
 

Гүбәрә тоҹунди ә Бокурәвоз, 
Шәклүрә паҹунди ә шокурәвоз. 
 

Әз кон дүл парусди мәсләħәт бирор, 
Ҝиләји нә ҹусди әз пор, әз пирор. 
 

Софоһо борлуни әз ҹофоһоју, 
Хосдәһо Ÿорлуни әз вәфоһоју. 
 

Ә ħисоб нәс ҝүрдә пәхүрбәндлүрә, 
Ә ҹәŸмәт хәрҹундә хәјирмәндлүрә. 
 

Һәгсүзи шәрŸһорә нәсда вәҝүрдә, 
Ә сәр јәлов аташ овә дәкүрдә. 
 

Широһој чәндирә чарунди тоҹлу, 
Рүхшәндһој хәндчирә парунди боҹлу. 
 

Имидә ҹун дори сабурһој мүħләт, 
Һәлә ә пишо дә устада шүħрәт. 
 

Сад китоб мојору һәр хәрәј борһо, 
Ћүрмәтә мидору сәр зәрәҝорһо. 
 

Гәләмјү тиҹлүни, һүнәрјү гојим, 
Џүмүрлуг вәҹлүни ә Јәршоләјим! 
 

Әлдариш шорбәндлү ҝуфдирә әдәј, 
Сүрхә кук ән хәлги – шоһир Шәбәтәј! 

 
Әлдар Гуршумов 

Рәħбәр ҸәŸм нүвүсдәҝорһој  ҹуһурһој  доги ән Ÿилом, 
үзв ҸәŸм нүвүсдәҝорһој ән Исројил нә ән Азәрбајҹон. 
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Зиһисдәнүт ә хәлгәвоз 

 
 Әри шоһир Шабтај Агарунов 

 
Ә мәһ Сентјбр Ÿәсүл омори, 
Бәбәрә-дәдәјә шори дори тү. 
И шори бәхш бисдо ә мәħәләјму, 
Һәммә лово-тәшво хосдут әри тү. 
 
Әвүрһој ән Шоһдог тимор сохд түрә,  
Ә рузи јә ҝәндүм кәлә бисдори. 
Гудјалиш гәл ҝүрдә, вәҹәвунд түрә, 
Ҝирошд рузһо, салһо тү вәшәрг дори. 
 
Мүħбәт ән дү вәтән шоһир сохд түрә, 
Әз Гүбә, әз Боку амбар нүвүсди. 
Хори ән Исројил вәҝир сохд түрә, 
Ә гәд хәлг лов бисдо широһој дусди. 
 
Дәдәјлүјә дүнјоһ хунди дүнјорә, 
Дузи дәдәјлүни и дүнјоһ иму. 
У ниимбисдоҝә түрә нә мәрә, 
Чүтам шоһир бирәнбирим һәрдүјму. 
 
Һәр астарај Ÿәсму үшүг нәс дорә, 
Әри  үшүглүһо, уһо нәзники. 
Хориш астараһо Ÿәмәл овурдә, 
Зиһисдәнүт ә хәлгәвоз әјәки.  

 
Рашбил бен Шәмәј 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Гүбә нә Гирмизи Гәсәбә әз тараф Сүрт.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШИРОҺО 
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Вәхд 
 
Мә әдәм вирихдә һә ә пәсәј вәхд,  
Нәсданум појундә јәнҹигир урә. 
Мәрә әдәј сохдә һәмишә гуј вәхд, 
Һашданки мәдиров әз мүвәħ дурә. 
 
Ингәдә мәтләбһо ә дүлмә дәри, 
Војисдә әри хәлг јә мирос бинүм. 
Вәхд ә тәһәр ҹоллод ә сәр сәр вәри, 
Һәр мәтләб дүрүст бу, ә вирих дәрүм. 
 
Инсон һисд вәхд ҝәшдә, чүнки вәхд кәми, 
Инсон һисд буш-буши вәхдјүрә күшдә. 
Мәрә һисдиһо вәхд кәми, сәхд кәми, 
Мәрә вәхд ҝәрәки, вәхд, вәхд нәс һишдә. 

 
 

Чү бисдо түрә 
 
Ҹон дәдәј, ҝуј винүм, чү бисдо түрә, 
Ә гәд јә дәгдәгә биħол бисдори? 
Һәчи зу хүрд сохди шидрај џүмүрә, 
Ә сәс хәләф дијә тү сәс нә дори. 
 
Әхи ә џүмүртү нәчог нә бирәј, 
Чү бисдо нәхуши вәпичи ә ҹун? 
Ә гәд сә руз зәħмәт џиломә дирәј, 
Чү зу әз руј, әз лов парусдәҝә хун. 

 
Әз сәнгә боли тик нә ҝүрди сәрә, 
Јовош-јовош ҝирошд әз дәсһо ҝәрми. 
Ҹилидә дәсһојтү ләрзундут мәрә, 
Әз ħолтү кәширүт чүмһојмә нәрми. 
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Сә рузлә мундәбу бурај ә хунә, 
Худо бәсд әритү рәħһој Гүбәрә. 
Ә хунәјтү рәħәт нә сохди ҹунә, 
Ә ҹун нә кәшири хокһој Гүбәрә. 
 
Әрчү кәши овурд и хори түрә? 
Нүшдәбири ә гәд хунәј Гүбәјтү. 
Худо ә Гүбә рәħ нә дори түрә, 
Әритү дорихмиш конләј хунәјтү. 
 
Гүбәрә хәбәр нисд, сәссүзи Шоһдог, 
Уһо нә шинирәт һорој сәс мәрә? 
Ҝујит, бил ҝирисү Бәнәвшә билог, 
Ә овһојү гәриш сохум џәрс мәрә. 
 
Һашданки дарафдәм ә дорунә хов, 
Һәммә и корһорә ә хов дирәм мә. 
Ә ујоги ә ҹун вәпичи әлов, 
Сухдә-сухдә әз дәрд кобоб бирәм мә. 
 
Садан лүнҝ-лүнҝ ҝәшдә ә тәһәр дәҹәл, 
Әҹә хушу омо инсонә ҝүрдә. 
Инсонә дәшәндә ә пәнҹәј џәҹәл, 
Һомунјүрә бурра, ҹунә вәҝүрдә 

 
Инсон насдә әҹә ҝәшдә садану, 
Ә Сәдигә хори ә дәс ҝирошдәј. 
Әз гисмәт вирихдә инсон нидану, 
Гисмәт Оврум бирор гисмәт тү, дәдәј. 
 
Чүтам мүвәħ соху гобул и корә? 
Дәдәјлүјә дүнјоһ муну дәдәјсүз? 
Дәдәј, ношумојтү ҝәшдә дүнјорә, 
Тү ә дүнјо һисди, дүнјо нисд түсүз. 

 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 16 - 
 

 
Дәдәјмә 

 
Дүнјо нур вәҝүрдә әз нуртү, дәдәј, 
Һәммә сәвҝәнд хундә ә ширтү, дәдәј. 
Товуш чүми, мәлħәм дүли тү, дәдәј, 
Ҹун гурбу мисохум әритү, дәдәј. 
 
Шәхинәј сәдиги ә рујтү вәри, 
Дүлтү тәмизтәји әз овһој билог. 
Ән хубә нијәтһо ә дүлтү дәри, 
Әз дәр тү бирази нә рафди гиног. 

 
Ә товушә џилом џәјил овурдәј, 
Әз шори ән бала шор бирәј, дәдәј. 
Мәтләб ә дүл дошдәј, војҝә вәҝүрдәј, 
Шори балаһорә тү дирәј, дәдәј. 
 
Әри кукһо џәрүс дүлү-шор ҝәшдәј, 
Рача духдәрһорә ҝүрдәј ә синог. 
Ә сәр күрси гәблә ħүрмәтлү нүшдәј, 
Ә пишој доморһош бирәј үзүјог. 
 
Џәрүси, гүдүши кук-духдәр дирәј, 
Ә нәвә, ә нишрә расирәј, дәдәј. 
Әри мишбәħ кумәк, ҝуҹ, әрхә бирәј, 
Әз һәммә тү мүħбәт винирәј, дәдәј. 
 
Ә сәр чүммә мәнүм түрә, дәдәјмә, 
Ә дүлмә мидәнүм түрә, дәдәјмә. 
Тү әримә тилсим мәни, дәдәјмә, 
Мә хәләфтү, тү ҹунмәни, дәдәјмә. 
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Дәдәј 

 
Дәдәј астарај џәсму, 
Дәдәј чүшмәји, мәнҝи. 
Џүмүр бала нурсүзи, 
Нур дәдәј нә бирәнки. 

 
Ә сәр чүм вәри дәдәј, 
Ә гәд дүл дәри дәдәј. 
Кук-духдәр кәлә сохдә 
Мивүнү шори дәдәј. 
 
Лово-тәшвој ән дәдәј 
Әз һәр тилсим ҝуҹлуни. 
Дәдәј џошир џоширһо, 
Дәдәј – сәрү тоҹлуни! 
 
Дәдәј сура мидору, 
Тум шолуми микору, 
Ә пишо мидү синә, 
 Мисоху гурбу ҹунә. 
 
Ҹиҝәј ҝофә данусдә, 
Бинәј корә данусдә, 
Дәдәј һәммәрә хосдә, 
Ә шор һәммә зиһисдә. 

 
Ни ҝују дәрд хүшдәрә, 
Ә дәрд кәс шәрик имбу. 
Ни хоју гәрд хүшдәрә, 
Ә јә инсон јүк нибу. 
 
Дәдәј рују үзүјог, 
Һәмишә тики сәрјү. 
Әри оморә гиног 
Һәмишә рәħо дәрјү. 
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Шәхинә ә рују вә, 
Мәтләбһо ә дүлү дә. 
Дәдәј поки, ҝоф дузи, 
Дәдәј сәдиг, џәзизи! 
 
Ә гүдүши, џәрүси 
Дәдәјә нуми, сәси. 
Дәдәј сәри ә һәр кор, 
Шәбәтәј, дәдәјә дор! 

 
 
 

Шовуот-Џәсәлтә 
 
Исројил ҝовлә бири 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
Хәлг ә Тиро расири 
Ә Шовуот-џәсәлтә. 
 
Ә дог Синај оморә, 
Миши шини Худорә, 
Ә гәл вәҝүрд Тирорә 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Худо хәлгә виҹири, 
Дүшмәјүрә вәнҹири, 
Фади ә соҹ бүрҹүри 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Салһо әдәј ҝирошдә, 
Ҹәџмәт Тирорә дошдә, 
Ә Јәршоләјим ҝәшдә 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
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Миџид џәсәли-шири, 
Әри хәлг тилсим бири, 
Хәлг булә мәħсул дири 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Ә сүфрә вә шири-ош, 
Џәсидо ә гәд ловош, 
Шори дүлә сох шомош 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Духдәрһо дәсдә-дәсдә, 
Әз ҝүлһо бәсдә дәсдә, 
Ҝушһошүш һә ә сәс дә 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 

 
Јәршоләјим шәвг зәрә, 
Гоим дошдә тоҹ сәрә, 
Хәлг хүшдәрә ҝуҹ дорә  
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Ә Исроил, ә голут 
Хәлг миџидә мидорут, 
Һә ҝовләји мухојут 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
 
Хәлг һә имид мидошду, 
Рузһој Мигдаш воҝошду, 
Ә Битә Мигдаш ҝәшдү 
Ә Шовуот-Џәсәлтә. 
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Гисмәт 

 
Һәр вәхд ә һәр ҹиҝә ҝәшдәнүм түрә, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
Әз мол-дәвләт зијод дошдәнүм түрә, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
 
Војисдәнҝә бирә инсонә ћәрмәћ, 
Түни вокундәҝор әри инсон рәћ, 
Әри бәхшә дорә нурлујә сәбәћ, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
 
Бәџзибо шәвг зәрә ә тәһәр ригаз, 
Чүмә үшүг дорә, кәјфә сохдә саз, 
Ә һәнҝ рачә духдәр лап сохдәни наз, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 

 
Ә мозол тој сохдәт хүррәјитүрә, 
Һич вәхд амбар нидам бирәјитүрә, 
Војҝәј дүл дуз имбу дирәјитүрә, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
 
Һәр вәхд ҝуфдирәним: “Гисмәт әз Худо”. 
Ә ҝушһојму диров јәбо сәс Худо, 
Вәҝирим ҝовләји, динҹи әз Худо, 
Ә коми ҝүнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
 
Чүмә војисдәни һәмишә дирә, 
Ҝушә војисдәни һәр вәхд шинирә, 
Мәтләб Шәбәтәји ћәрмәћтү бирә, 
Ә коми күнҹ дәри нәсданүм, гисмәт. 
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Гисмәт түни 

 
             Әри ә нәкуми 
Ÿиломә тәрк сохдиһо 
      дәдәј Мазантујмә 

                 
Түрә војисд сохи дүлшор һәммәрә, 
Омори вокунди дәр кук-духдәрә, 
Дорихмиш бисдори тү џәрә-џәрә, 
Зәħм гәриби бил нә кәшү ҹун, дәдәј, 
Гисмәт түни, ә Исројил мун, дәдәј. 
 
Битәв џүмүр вирих-вирих бисдори, 
Ә сәс бирор-хәһәр, гоһум сәс дори, 
Кумәк бирә тү һәммәрә дәс дори, 
Әри һәммә гурбу сохди ҹун, дәдәј, 
Гисмәт түни, ә Исројил мун, дәдәј. 

 
Һич нә вәдәшәнди әз јор Гүбәрә, 
Һәр руз чәндбоһ сохди хәбәрдор мәрә, 
Тү инҹо нә хосдәј џәҹәл, мүрдәрә, 
Бәхд һәчини, ә дәрд нә домун, дәдәј, 
Гисмәт түни, ә Исројил мун, дәдәј. 
 
Сәрбәһәм нә сохди војҝә, мәтләбә, 
Гисмәт нә бисдори ә хокһој Гүбә, 
Динҹи нә вәҝүрди ә бинәј бәбә, 
Руħһошму мијофдут рәħ, зуһун, дәдәј, 
Гисмәт түни, ә Исројил мун, дәдәј. 
 
И дәрд әдәј күшдә сәбәħ-шәв мәрә, 
Нә данусдим дошдә әз џәҹәл түрә, 
Чүмһојмә ҝирисдә, дүлмә вој зәрә, 
Минәт, бәхшләмиши нә до ҹун, дәдәј, 
Гисмәт түни, ә Исројил мун, дәдәј. 
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Гүбә 

                        
Ә дүнјо мәскән нисд ә тү тој, Гүбә, 
Һәр вәхд мијом винүм түрә ој, Гүбә, 
Һәр гиногтүш дәнү шорә пој, Гүбә, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә. 
                        
Ә Гүбә, Гүбәјмә, һә ән мәни тү, 
Гүдјаллы, Шоһдоглу Вәтәнмәни тү, 
Бәнәвшә билоглу мәскәнмәни тү, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә. 
 
Вишәһо, тәпәһој түрә һә ҝәшдәм, 
Ә богһо-богчәһо амбар воҝошдәм. 
Дәџәм бәһәрһорә ә ләџә дошдәм, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә.  
                        
Ә шорә мәҹлүсһо мә амбар нүшдәм, 
Ә дүлмә әри тү мүħбәтә дошдәм, 
Мә нимәј дүлмәрә әки тү һишдәм, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә. 
                        
Бил нәбу шориһо әз дәрһој тү кәм, 
Әз сәртү дур ҝәрдо булудһој дәрд, гәм, 
Ә шортү нүвүсүм, ә дәсмә гәләм, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә. 
                        
Тү мәсүз мизиһи, мә түсүз һич вәхд, 
Ә гәлтү бирәм мә бәхдәвәр, хушбәхд, 
Шәбәтәјүм, тү тоҹ сәрмә ә һәр тәхт, 
Џәзизә, товушә, ширинә Гүбә. 
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Кини дәдәј 

 
Кини дәдәј? 
Дәдәј ән ҝәрәкә инсон, 
Ә һәр зомон, ә һәр дәврон. 
Һисдими әз дәдәј џәзизтә инсон? 
Дүлү әз дүл дәдәј тәмизтә инсон? 
 
Кини дәдәј? 
Дәдәј, 
Нәнәм-нәнуј хундә-хундә, 
Тәјтә џәјилә хисундә 
Әз хов хүшдә вирухундә 
Ә хов џәјил гәриш сохдә, 
Хову бијов, џәјил хисү, 
Џәрс рихундә нә ҝирүсү. 

 
Кини дәдәј? 
Тә џәјилә кәлә сохдә, 
Ә тијонһој ħәјот сухдә. 
Товуш чүмә диглә-диглә 
Әри џәјил үшүг сохдә. 
Мәтләб дошдә ә дүл хүшдә, 
Балаһорә дошдә-дошдә 
Рәħ ҝовләји ҝәшдә дәдәј, 
Ә сәр сәнг бәхд  нүшдә дәдәј. 

 
Кини дәдәј? 
Дәдәј астарај џәсму, 
Дәдәј чүшмәји, мәнҝи. 
Џүмүр бала нурсүзи, 
Нур дәдәј нә бирәнки. 
 
Дорд дәдәји – дорд ән бала, 
Дәрд дәдәји – дәрд ән бала. 
Дәдәј мәлħәм һәр јараји, 
Дәдәј гәлхән ән балаји. 
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Баларә руз дорә дәдәј, 
Шори дирә шорә дәдәј! 
Хубиһој дәдәјә сој нидав бирә, 
Дәдәјә ә дүнјо тој нидав бирә! 
 
Лово-тәшвој ән дәдәј 
Әз һәр тилсим ҝуҹлуни. 
Дәдәј џошир џоширһо, 
Дәдәј – сәрү тоҹлуни! 

 
Кини дәдәј? 
Дәдәј сура дошдәҝор, 
Тум шолуми кошдәҝор, 
Синә пишо дорәҝор, 
Ҹунә гурбу сохдәҝор. 

 
Ни ҝују дәрд хүшдәрә, 
Ә дәрд кәс шәрик имбу. 
Нихоју гәрд хүшдәрә, 
Ә јә инсон јүк нибу. 
Һисдими әз дәдәј џәзизтә инсон? 
Дүлү әз дүл дәдәј тәмизтә инсон? 
 
Кини дәдәј? 
Дәдәј јә инсони ки, 
Һәмишә тики сәрјү. 
Әри оморә гиног 
Һәмишә рәħо дәрјү. 
Кини мидав дорә гимәт дәдәјә, 
Џүмүрбоги ҝүрдә ħүрмәт дәдәјә? 
Ә сәр дәсһо ҝәрәк ҝәрдундә урә! 
Ә сүрхә тәхт ҝәрәк нүшүндә урә! 
Дәдәјә ҝәрәк нисд нә мол, нә дәвләт, 
Бәхшәј дәдәј әнҹәг тәмизә мүħбәт! 
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Һисдими әз дәдәј џәзизтә инсон? 
Дүлү әз дүл дәдәј тәмизтә инсон? 
Дәдәј ән ҝәрәкә инсон, 
Ә һәр зомон, ә һәр дәврон... 

 
 
 

Гүбәјмә Гүбә  
 
Јә тараф тү вишә, јәки никәрә, 
Әз һәр ҹиҝә гиног вокундә дәрә, 
Ошуг мәјду ҝүрдә саз зәрә-зәрә: 
Әҹәји түрә тој, Гүбәјмә, Гүбә?  
 
Әдәј дәҝиш бирә рузбәруз, сал-сал, 
Појиз түш сәфолу ә тәһәр васал, 
Түрә Гызбәнәвшә, Шоһдоги, Гудјал: 
Әҹәји түрә тој, Гүбәјмә, Гүбә? 

 
Шориһо тији бу һәр вәхд ә сәртү, 
Џәрүси, гүдүши винү һәр дәртү, 
“Вагзалы” вәҹәјүт бил кук-духдәртү: 
Әҹәји түрә тој, Гүбәјмә, Гүбә? 
 
Ҹәјронһо ҝәшдәнүт ә сәр догһојтү, 
Сәјмәјә бәһәрһо бәхшәј богһојтү, 
Дүлә сәрин сохдә ов билогһојтү: 
Әҹәји түрә тој, Гүбәјмә, Гүбә? 
 
Түрә вәри рача, товушә чирјәт, 
Инсон ошуг бирә, бәсдәни мүħбәт. 
Тү тилсим Шәбәтәј, дор урә һәлбәт: 
Әҹәји түрә тој, Гүбәјмә, Гүбә?  
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         Бил бу сәбәħ 
 
Дәрд кук-духдәр дүл мүкүшү, 
Руз кәләтә сијә имбу. 
Ћол нәчоги ди јәкишү, 
Јә дәс имбу, хијә имбу. 
 
Јә тәлүлә варафд ә дәс, 
Бәбә-дәдәј дәрд микәшү. 
Синә-сухи, тәнҝә нәфәс 
Ә сәр “чорә” дәс микәшү. 
 
Тәјтә џәјил кәлә бирә, 
Сипи имбу мујһој ән сәр. 
Әри џәјил џүмүр дирә 
Дуз мисохут кор сәрбәсәр. 
 
Ҝуфдирәнүт, духдәр һәр вәхд, 
Бәхш үзҝәји, ән тү нисди. 
Нидај ҝүрдә духдәрә сәхд, 
Бинәј инсон џәдәт бәсди. 
 
Кук дојоги әри хунә, 
Ә гүлп бәбә-дәдәј дарав. 
Ћолол сох ки, хурдә нунә, 
Кукиш әз дәс нә вадарав. 
 
Ҹофој дәдәј, ҹофој бәбә, 
Үшүг винүт кук нә духдәр. 
Данут ҹиҝәј хуб-хәрәбә, 
Ћүрмәт ҝүрдә, вокунут дәр. 
 
Ћисоб џүмүр џәсонт нисди, 
Тәјтә ҹовоб дурази рәħ. 
Кәлә һисди, џәјил һисди, 
И дүнјорәһ бил бу сәбәħ. 
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    Дивор Маџаров 1 

 
Појисдәм ә пишој Дивор Маџа р о в ,  
Әз мүвәћ ҝирошдә чәнд фикир-хәјол. 
Мәтләб дүлмә ухшәш зәрәнбу ә хов, 
Имоһој дарафдәм ә чәнд ҹиро ћол. 
 
Ә дүл Јәршоләјим Мигдаш нур дирә, 
Шәломо ә Худо мүћбәтә бурбунд. 
Ћәсрәтә рућ Довид тәјтә шор бирә, 
Әз мирос Шәломо јә диворлә мунд. 
 
Дү караз Бәјт Мигдаш зулумһо дири, 
Вачарундут урә, сухундут урә. 
Бирә-нәбирәјү һә тараш бири, 
Инсофсүзһо күшдәт ҹәџм ә т   ҹ у һ у р ә . 
 
Һашданки Исројил ә тилсим дәри, 
Әз һәр тараф дүшмә шишири урә. 
Ә сәрјү һә сијә булудһо вәри, 
Војисдә әзир тәрс ҝирүт ҹуһурә. 
 
Әри чүни хәлгә әзини гисмәт, 
Чү џонкори  сохди, ој Офуррәҝор? 
Һә әдәј хун хурдә виҹирә ҹәџмәт, 
Әхи и ҹәџмәтә түни  хүррәҝор?  
 
Ә бинәј ән дивор хәлг дәсдә-дәсдә, 
Ә дуво оморә әз һәр күнҹ џи л о м . 
Ә тү, Офуррәҝор, хәлг имид бәсдә, 
Әз зулум, бәлоһо хилос бу томом.  

 
____________ 
 
1 Дивор Маџа р о в  –   Ә   ҹ у һу р и :    Д и в о р   Гә р б и   (д и в о р  ҝ и р  ј о) .   
                                                                                              Ә   у р у с и :   С т е н а   п л а ч  а.  
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Сәјмүн Бәјт Мигдашә вокундә јә руз, 
Хәлгтү имбурбуну мүћбәт хүшдәрә. 
Бәлкә у вәхд имбу һәр чәтини дуз, 
Әз џәрә мәҝири күшдә-күшдәрә. 
 
 
 

       Нун тәнүји 
 
Әри нун тәнүји бүрҹундә дәдәј, 
Орд, овә докундә хәмирә мисохд. 
Тәштә ә ҝәрмә күнҹ ҝунҹундә дәдәј, 
Тә "хәми оморә" чәнд корә мисохд. 
 
Һүзүмә дәчирә ә сәр-сәр јәки, 
Иму мусухундим аташ тәнүрә. 
Аташ сухдә тәнү " ћәзүр бирәки", 
Минорим јәр-бә-јәр һәр карастирә. 
 
"Нум Худо ә шәм Одуној", - ҝуфдирә, 
Дәдәј дәбәсдәнбу ә тәнү нунә. 
Нунһо јәки-јәки јә хуб бүрҹирә, 
Пур имбисдо ә буј таза нун хунә. 

 
Бәџзибо әз дивор тәнү офдорә, 
Бәгдә ә конҝолуш күмбә мичарусд. 
Дәдәј ҝәнә корә әз дәс нә норә, 
Муҝуфди: "Винишһо, нун әз дәс чарусд". 
 
Иму џәјил бирим, шори мисохдим, 
Әҝәр мишинирим конҝолуш имбу. 
Әз дәдәј һәммәјму урә михосдим, 
Дәдәј һәр џәјилә тикә дорәнбу. 
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Ә чәнд тикә сохдә јә ҝәрмә нунә, 
Кәрә, пәни зәрә михурдим пәћ-пәћ. 
Ләззәти нун тәнү ҝәрм мисохд ҹунә, 
Ҝушди нәс дорәнбу әзини тәмәћ. 
 
Әри сүбут сохдә дузи хүшдәрә, 
Лап сәвҝәнд хундәним ә "ҹун" бәрәкәт. 
Данусдәним гәдүр нунә дошдәрә, 
Әри ә нун расим – сохим ћәрәкәт. 
 
У тәштләј хәмији ә хунә мунди, 
Дәдәј ә гәришјү чәнд хәми зәри. 
Дәдәј кәлә зәни, тәнүш нә мунди, 
Дәџәм нун тәнүји ә ләџә дәри. 

 
 
 

        Мәрдә бијо хосијәт бу 
 
Мәрдә бијо хосијәт бу, 
Сохдә ҝофјү нәсићәт бу, 
Аста соху ҝоф хүшдәрә, 
Әнҹәг һәммә шину урә. 
 
Мәрдә бијо хосијәт бу, 
Ә һәр шори, ники дәбу. 
Ә гәриш хәлг ҹиҝә ҝирү, 
Һәми гәриш нәбу сәрү. 
 
Мәрдә бијо хосијәт бу, 
Ә дүл гәзәб, кин нә дәбу. 
Ҝәрәк бисдо дәс вокуну, 
Ә џә р  әј  хәлг һә мәрд муну. 
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Мәрдә бијо хосијәт бу, 
Әз дүл хосдә сәниџәт бу. 
Сәрбәр хунәј хүшдә бирә, 
Хубә руз дү кифләтјүрә. 

 

Мәрд ә сәр ҝоф појисдәнки, 
Ҹиҝәј ҝофә данусдәнки, 
Сәрә-гузи нибу урә, 
Ћүрмәт мәрди имбу урә. 

 
    Сәдигә зән – дәдәјмәни 
 
Ә рәħ гисмәт вәдирәмо 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
Ә Исројил вәхүшд омо 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 

Гисмәт овурд инҹо урә, 
Худолүјә дәдәјмурә, 
Шор сохд амбар дүл имурә 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 

Худо һәчи бәрд ħисобә, 
Дәдәјә дур һишд әз Гүбә, 
Динҹ нә бисдо ә јон бәбә 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 

 

Дәдәј сәдиг – сәдиг хори, 
Гисмәт дәдәј ә и хори. 
Ә и хори сәрә нори 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 

Ћололә зән, нуму тәмиз, 
Расдә инсон, һәглү, џәзиз, 
Хушхосијәт, дүлү тәмиз, 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
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Шәхинә ә рују вәбу,  
Мәтләбһо ә дүлү дәбу, 
Әри һәммә ҹун сохд гурбу 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 
Ҹиҝәј ҝофә данусдәнбу,  
Бинәј корә данусдәнбу, 
Ҝовләји хәлгә хосдәнбу 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 
Ә гуншиһо ҹәвги дири, 
Ә шолуми һорој зәри. 
Шолјәħ гулум-гунши бири 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 
Шүвәрсүзә салһо дири, 
Амбар зәħмәт, дәрд кәшири, 
Әри кифләт әрхә бири 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 

 
Шәвһо ховсүз амбар мунди, 
Нәнәм-нәнуј џәјил хунди, 
Нә ҝуфдири ки, вомунди 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 
Балаһорә кәлә сохди, 
Нәвәһорә кәлә сохди, 
Үшүг дори, ҝовлә сохди 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
 
Ә сәр сүфрә вәбу нуну,  
Әри гиног мусухд ҹуну, 
Ә јор һәммә һәчу муну 
Сәдигә зән – у дәдәјмә. 
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Урә рәħо нәдо гисмәт, 
Ә Исројил бисдо рәħмәт, 
Ә рафдәкиш нәдо зәħмәт 
Сәдигә зән – у дәдәјмә.  
 
Ә џәрүси, гүдүшиһо, 
Ә никиһо, ә шориһо, 
Кумәк бирә дәс дориһо 
Сәдигә зән – дәдәјмәни. 
 
Ә ҝәрәки - рәħ норәҝор, 
Уҝут, ковнә, дүл дорәҝор, 
Ә ħүрмәт хәлг домундәҝор 
Сәдигә зән – дәдәјмәни. 

 
Дәдәјлүјә дүнјојмәрә 
Худо вини амбар мәрә. 
Әријү вој әдәм зәрә, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни. 
 
Ә дүл хәләф, нәвә зүһү, 
Ә сәр џилом ҝәшдү рүħү, 
Ә ҝинџидим – әхир рәħү, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни. 
 
Дәдәјсүзи – зурба доги, 
Иму һисдим – дәдәј соги. 
Ә дүл дәри џүмүрбоги, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни. 
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Исројил 
 
Әз мәркәз тә сафун, мәркәз тә дарум, 
Лүнҝ-лүнҝ ҝәшдүм хори түрә, Исројил. 
Әз рачи вәтәнмә ә әшг оморум, 
Худо бәхшә дори түрә, Исројил. 
 
Ә гәлтү бинә ҝүрд хәләф Овроһом, 
Дәртү рәħо әри инсонһој џилом, 
Әри һәммә хосдә динҹи нә шалом, 
Шәм1 нүмунә нори түрә, Исројил. 
 
Шәһәрһојтү кәлә бирә, рач бирә, 
Һүндүрә хунәһо џәсмурә дирә, 
Тү сәдиги, ҹәџмәт түрә вәчирә, 
Худо мозол дори түрә, Исројил. 
 
Дүшмәһојтү амбар, дусдһојтү кәми, 
Дүшмәһојтү имбу батмишә ҝәми, 
Ә дүнјоһ нә кәшо чүм хәлгтү нәми, 
Хәлгтү винү шоритүрә, Исројил. 
 
К о в у р ә- с и п и р ә  џәләмтү һүндүр, 
Дүл дүшмәһојтүрә сохдәни күмүр, 
Чәндгәдә џилом һисд, унгәдә џүмүр 
Офуррәҝор дори түрә, Исројил. 
 
И хоритү дири чәнд ҹиро милләт, 
Һәр дүшмә ә хоктү раси ә нәџләт, 
Хәлгтү кәшириҝәш ҝурундә зәħмәт, 
Хилос сохди хоритүрә, Исројил. 

 
 

____________ 
 
1 Шәм: (ивр.) – Худо. 
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Миши ҹун сухундҝәш, нә вини түрә, 
Ә гәриби варасд нәби џүмүрә, 
Ә һәр бинә тү һисс сохдә руħјүрә, 
Руħјү дошдә хоритүрә, Исројил. 
 
Чәнд бүрҝһо дүшмәһо үстүн вәромо, 
Дидәрҝин бисдоҝәш, хәлг воҝошд омо, 
Ҹунсүзә хориһо ә ҹун диромо, 
Хәлттү имид дори түрә, Исројил. 
 
Јәршоләјим јә тәкләји ә дүнјоһ, 
Шурә дәрјоһ јә тәкләји әз дәрјоһ, 
Ә тү дәри чүмһој инсонһој дүнјоһ, 
Тилсимлүјә хори түрә, Исројил. 
 
Чүкләлә һисдиҝәш, тү ән имуни, 
Џәсәллү-ширлүјә Вәтән имуни, 
Ҹун иму, хун иму, бәдән имуни, 
Хәлг ә дүл дәнори түрә, Исројил. 
 
Гуншиһо ә чүм дусд виниҝә әҝәр, 
Јә динҹи-дүлҹәџми дириҝә әҝәр, 
Хәлг түрә ҝовләји дориҝә әҝәр, 
Гәдәр нибу шоритүрә, Исројил. 
 
Шәбәтәј хосдәни әри тү лово, 
Ә сәртү нәјово булутһој дәџво, 
Хәлгтү нәфәс кәшү шолумә һово, 
Худо дору хори түрә, Исројил. 
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Дәџво нә овурди јә хуби һәлә  
 
Дәџво нә овурди јә хуби һәлә, 
Әз дәџвә һә ҝәнәш џилом вачарусд. 
Чүмү џәрслү мунди чүклә нә кәлә, 
Сокитә руз инсон ә зулум чарусд. 
 
Ҝәнә мәҹбур мундә кукһо-духдәрһо, 
Ә рәħ  вадарафдүт ә дүшһо јәрәг. 
Ҝәнә ә зәħмәт дә, ә болә сәрһо, 
Ә сијә хәтәвоз пур бирә вәрәг. 
 
Бәдә хәбәр куфтә диворә-дәрә, 
Рафдә рәħ кук-духдәр нә бисдо һич сук. 
Ә ҹиҝәј кук зәнү гәдүш бәбәрә, 
Бәбә әдәј зәрә гәдүш әри кук. 
 
Хизбала1  гудузи, Хамасиш2 гудуз, 
Әзир говол Ирон вәҹәсдә уһо3. 
Дүшмәјә гуншиһо нәс дорәнүт руз, 
Гимәт зиндәҝуни Исројил буһо. 
 
Ә пәјмунд дарафдҝә сәдигә хори, 
Јә пәнҹә хорини хори Исројил. 
Худо и хорирә џиврирә дори, 
Әнҹәг һә ә ҹәзон дәри Исројил. 

____________ 
 
1 Хизбала – Тәшкилот тиррори, рәħбәрјү Хасан Насрелла. 
Нүшдәт ә Ливан.  
2 Хамас – Тәшкилот тиррори, рәħбәрјү Исмаил Һанија. 
Нүшдәт ә Газа. 
3 «Әзир говол Ирон вәҹәсдә уһо» – И дү тәшкилотә Ирон ә 
пул нә јәрәгәвоз вәрзундәни ки, уһо ә Исројиләвоз һәмишә 
дәџво бәрүт. 
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Хәлг нәсда чүниҝә ҝовләји, динҹи, 
Һә ә күштә күшт дә, һә үлүм-итим. 
Гисмәт ән и хәлгмә һә вәнҹи-вәнҹи, 
Тәкәј бијо мунут џәјилһо јәтим? 
 
Чүмһој џилом кури, ҝушһошү кари, 
Јә кәсиш нәс дирә сијә пәрдәрә. 
Имбуруз  Авропа ҝуҹлу, зар-зари, 
Сәбәħ ә зир појһо мивинүт сәрә. 
 
Пәсә-пишо дүшмә, дусд бироҝор нисд, 
Әнҹәг ә хүшдәји бовор Исројил. 
Исројил ди бири, имбурузиш һисд, 
Сәбәħиш күк мидү һәр дор Исројил! 

 

 
 

 
 

      Дурнаһо 
 
Әз коми үлкәһо сәрә вәҝүрдә, 
Ә гүдүшә хори оморәјт гиног? 
Һә ә рәħһо дәрит дәсдәрә ҝүрдә, 
 Џүмүр ишму дәри һәр вәхд ә синог. 
 
Ә и ҝүл-чичәклү, савзалү хори, 
Ә бинәј дәрјочә ҝүрдәјт мәскәнә. 
Гисмәт ишмуш һәчи норә омори, 
Әз инҹош пар зәрә мадарајт ҝәнә. 
 
Дурнаһо, офуррә оморәјт һәчи, 
Ҹун ишму нәс дорә ә хиники тоб. 
Џәсмушму тәмиз бу, чүшмә дувочи, 
Ә дураза рәħһо нә кәшит џәзоб. 
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Ә рәħәти нүшди кәлә дәсдәшму, 
Әри кура сохдә ҝуҹ-ҹун хүшдәрә. 
Әдәј ләззәт дорә сәсә-сәс ишму, 
Ћәјф ки, мә насданум зуһун ишмурә. 

 
Нишон мүħбәт, дусди хәлгһојит һәр вәхд, 
Инсонһо әришму ħәјкәл вәнорә. 
Нишон ҹунсогинит, џошири нә бәхд, 
Һәр инсонә моју винү дурнарә.  
 
Әз үлкә ә үлкә мәмизүл1 норә, 
Таза нәсилһорә мидорит ишму. 
Бәлкә и дәсиҝә инҹо оморә, 
Овозәј шолуми мијорит ишму! 

 
 

     Кинерет2 
 
Оморәм појисдәм ә јон Кинерет, 
Дүл әдәј дорд дорә әз јозугә  ħол. 
Хәлгһо урә һәр вәхд хилоскор дирәт, 
Имоһој вәҝүрди ҹунјүрә зовол. 
 
Овһојү  кәм бирә сәџәт-бә-сәџәт, 
Сәнгһој бинәј дорун ә пишој поји. 
Ҝујҝә Кинеретә вәҝүрди нәџләт, 
Чүм әдәј ҝирисдә, дүл һој-һороји. 
 
Кинерет чәнд бүрҝһо имид хәлг бири, 
Битәв ҹонлуһорә тә и вәхд дошди. 
Дүшмәш урә чорәј хилоси дири, 
Әри хүшдә ә дүл тум зафти кошди. 

 

____________ 
 
1  Мәмизүл – (мәнзүл, мәмзүл) –  инҹо мәħәлүјә ҹиҝә ҝүрдә. 
2  Кинерет – Дәрјочә ә сафун Исројил, ә гирог шәһәр Тивәријә. 
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Чутам ҝәмиһорә ә кор дәшәндә, 
Ҹәџмәт курә нибу,һич тән нишүрүт? 
Ҹәџҝирһо турһорә, гирһорә шәндә, 
Чәнд нүвә* ҹәџһорә дијә ниҝүрүт? 
 
Кирә џәсму дорә амбар ов, воруш , 
Һәм боллуги дирә, һәм болә дирә. 
Кирә ов кәмиҝә нәс мундә хомуш, 
Әри зиндәҝуни һә ҝәшдә чорә. 
 
Сәр нә вәдәбәрдүм әз и сур һич вәхд, 
Гонунһој тәбиәт чутам дуз бирә!? 
Јә үлкә вәҹәсдә ә үшүг ән бәхд, 
Јәкиҝә әз зулмот үшүг нәс дирә. 
 
Ә гопуһој џәсмуш чәнд килит вәри, 
Әри ки рәħоји, әри ки гили. 
Мозол-бәхд инсониш һә зир-зәвәри, 
Әнҹәг нә ҝирору әз дәр ҝилҝули. 

 
Мә һәчи данусдәм и џәјнәј ҹәџмәт 
Һәр вәхд товуш мидү, һич вәхд кур нибу. 
Џәрс џәјнә хүшк бирә, хәлг дирә зәħмәт, 
Нәсда чутам соху, џәјнә “кур” нәбу. 
 
Ә дүлмә дошдәнүм имидә һәр вәхд, 
Јә руз ә и хори мүџҹүзә имбу. 
Ә сәр Исројилиш бәлкә мијов бәхд, 
Хубә бәхш тәбиәт у вәхд вир нибу. 
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Чүмһој ҹуһури 

 
Һич вәхд кәм нә бисдо әз чүмһо болә, 
Ә дүнјоһ оморәт, могбуни дирәт. 
Чүмһо ҝировундәт һәр ҹиро ħолә, 
Шоһод ән бәдә кор, бәдџәмәл бирәт. 
 
Ә тәһәр ән дәрјоһ лугондут уһо, 
Ә лугонди дәрјоһ уһорә дәрди. 
Әз дәрдә кәширә вомундут уһо, 
Залум шори чүмә дүздири, бәрди. 
 
Ә һәр күнҹ ән дүнјоһ  и чүмһо лови, 
Ә рәћ хубә гисмәт һә әдәт ҝәшдә. 
Ә вәтәниш  џүмүр јә тәрсә хови, 
Нәхоһһо, дүшмәһо сокит нәс һишдә. 
 
Чүмһој үзҝә милләт әз шори кури, 
Нәс дирә ҹуһурә ә чү болә дә. 
Әричү дәрд кәшү чүмһој ҹуһури? 
Бәҝәм ә гисмәтјү ҝовләји нәдә? 
 
Јә руз мишовунут ҹуһурһо әтәк, 
Гәдо-болә тиһи бу әз синәшү. 
Руз мијов зир-зәвәр имбу чәрх фәләк, 
Ҹуһурһо ҝовлә бу, гәсос дүшмәшү. 
 
Чүм әз чүм нәзники, чүм әз чүм дури, 
И чүмһо мизиһүт, имбошут гојим. 
И чүмһој ҹуһури, чүмһој ҹуһури, 
Һәр вәхд мидәнүшүт ә Јәршоләјим. 
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        Инсон бијо сабурлу бу 
 
Һәр вәхд әдәјм шинирә ки,  
Инсон бијо сабурлу бу. 
Хуб-хәрәбиш винирәки, 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Дузә рәħә әри ҝәшдә, 
Динҹи сәрә әри дошдә, 
Тум дусдирә әри кошдә 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Әри әз бәхд мозол чирә, 
Әри сәџиб мишбәџ бирә, 
Әри хубә рузһо дирә 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Џәјилһорә соху кәлә, 
Ә бог кору дорә, ҝүлә, 
Дүрүст соху војҝәј дүлә 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Ә рәħ дәџвош пој норәнки, 
Ә дәс јәрәг вәҝүрдәнки, 
Чәтинирәш винирәнки 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Дуз нәс сохдә тәџәди кор, 
Зәħмәт сохдә шәфтә һомор, 
Тәјтә бәһәр дирә әз дор 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
Гимәт сабур – кәлә гимәт, 
Сабур мидү гувот, ҹүрџәт, 
Бәһәр винү әз бог мүħбәт 
Инсон бијо сабурлу бу. 
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Дәџәм сабур тәлħи дорә, 
Бәһәр сабур ширин бирә, 
Әнҹомурә әри дирә 
Инсон бијо сабурлу бу. 
 
 

Мәџлүм 
 

Әри мәŸлүмһојмә 
  

Мәџлүмини ҝурундә рәħ, 
Мәџлүм бијо әгүлмәнд бу. 
Шоҝирд    ħәзүр сохдә, сәбәħ 
Ә јон јә кәс рүхшәнд нәбу, 
Данандә бу, саррафмәнд бу. 
 

Мәџлүмини кәлә зәħмәт, 
Чәнд сифәтһо мәџлүм дирә. 
Әри ән у ә гәд ҹәџмәт 
Мәџлүмә һә ħүрмәт бирә, 
Тум ҹофорә мәџлүм дирә. 
 

Хубә мәџлүм һәр шоҝирдә 
Ә чүм џәјил хүшдә дирә. 
Чәтинә вәхд әз дәс ҝүрдә, 
Әри шоҝирд бәбә бирә,  
Әри шоҝирд дәдәј бирә. 
 

Ә һәнҝ бәбә-дәдәј мәџлүм, 
Әз ҝурунди вәхд пир бирә. 
Вәхд ҝирошдә ә пишој чүм 
Хубә бәһәр ҹофо дирә, 
Тәјтә џәрс чүм дүлшор бирә. 
 

Мәџлүм әгүл-охмо дорә,  
Товушә рәħ бурбундә у. 
Хубә нум әз хүшдә норә, 
Ә дүл шоҝирд домундә у 
Ә сәр  ħүрмәт вомундә у. 
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  Әз Џиндорһо-тә Џиндорһо1 

 
Џәсүл бирә руз ән дорһо,  
Таза сали - у Џиндорһо. 
Бул-бул ҝәрдо бәһәр-борһо 
Әз Џиндорһо - тә Џиндорһо. 
 
Инсон соху имборәкбу,  
Худо урәш бил кумәк бу. 
Хок, бил мәħсул дорә хок бу 
Әз Џиндорһо - тә Џиндоро. 
 
Воруш џәсму хори шүрү, 
Чүшмә гәдәр ҝәрмә ҝүрү, 
Дүл тәбиәт бил нә мүрү 
Әз Џиндорһо - тә Џиндорһо. 
 
Хокһој хори бирә хәбәр, 
Кәлә имбу һәр дор јә сәр, 
Бәһәрһо дү ширин-шәкәр 
Әз Џиндорһо - тә Џиндорһо. 
 
Инсон ә хок, дор ҝуҹ вәнү, 
Бәгдә сәјмә мәħсул чинү. 
Ә сәр сүфрә бил дәчинү 
Әз Џиндорһо -тә Џиндорһо. 
 
Ҝәндүм, зәјтун, онҝур үшүг, 
Әнҹил, хирмов лап јорошуг. 
Сүфрә ҝәрдо були, очуг 
Әз Џиндорһо - тә Џиндорһо. 

 
____________ 
 
1  Џиндорһо - (иврит) -Ту би Шват 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 43 - 
 

Бәһәр хори нә ҝәрдо кәм, 
Џүмүр ән хәлг ҝәрдо бәһәм. 
Әз харувиш1 кәшү дәџәм 
Әз Џиндорһо - тә Џиндорһо. 

 
 

Сукот 
 

Әз Худо бәхш вәҝүрд хубә хәтимә2, 
Инсон әри сохдә довом џүмүрә. 
Сохдә хубә корһо нә муну нимә, 
Хубә џәмәлһојү шор соху урә. 
 

Әз Кипур вадарафд, хәндәлов бирә, 
Инсон әдәј норә бинәј сукорә. 
Диворһо вәбәрдә, вокундә дәрә, 
Ә шохһовоз ҝүрдә бунләј сукорә. 
 

Мишбәħә вәчирә, ә суко нүшдә, 
Чор ҹиро кошдәрә ә дәсдә норә. 
Әсрог3, һадас4 сохдә мәст әз буј хүшдә, 
Ә шидрај ән инсон лулов5 суј зәрә. 
 

Шәџәно6 нәс дорә нә буј, нә дәһ,әм, 
Ә дүнјоһ офуррә омори һәчи. 
Әз инсон нәс сохдә у сојәрә кәм, 
Ә гуллуг ән инсон у дәри һәчи. 

 

____________ 
 
1  Харув – (ивр.) – и бәһәр ә ранҝ ҝиро әз михәк түндтәји, ә 
фурм похләји, оммо әз похлә дуразтәји. Ә уруси – рожковое 
дерево. 
2 Хәтимә – ә кипур, пишој дәрвозәј џәсму гили бирә мүһүр 
инсон зәрә оморә. 
3  Әсрог – әтрог. Јәки әз чор кошдәһој хори. У хубә буј дорә вә 
дәџәмлүни. Ә лимон ухшәш зәрә. 
4           Һадас – мирт. Б у ј у  һ и с д и, дәџә мү  н ә џ. 
5          Лулов – Шивләј дор хирмови. Дәџәмү  һисди, бују нәџ. 
6         Шәџәно – џәрәво. Нә буји  нә дәџәм  урә. 
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Инсон һисд, мисоху мисвојә корһо, 
Һәр вәхд ә кумәки кумәксүз мијов. 
Әнҹәг вирихдәни әз ħохмој Тиро, 
Әри ән у зәрә у суј ә лулов. 
 
Инсон һисд, дүлхоһи, мисвојүш амбар, 
Әз јә кор нимуну һич вәхд ә гирог. 
Әз ħохмоһој Тиро әгүлүш амбар, 
Урә тој сохдәнүт ә бәһәр әсрог. 
 
Инсон һисд, Тирорә әзбәр данусдә, 
Әз һәммә хүшдәрә зәвәртә норә. 
Әз хубә џәмәлһо гирог појусдә, 
Ә һәнҝ һадас нимә мисоху корә. 
 
Инсон һисд, нәс сохдә хуби-хәрәби, 
Әнҹәг зиһисдәни џүмүр хүшдәрә. 
Әри ән у џүмүр әзини дәби, 
Ә јор дировундә у шәџәнорә. 
 
Инсон ҹәџм сохдәнки и чор кошдәрә, 
Ә һәнҝ јә мүшд имбу уһорә дирә. 
Гәдүр зиһисдәрә, гәдүр дошдәрә 
Миданит, әјәки кумәки бирә. 
 
Әз зулум ән пәрџу хәлг хилос бирә, 
Чүл сал ә сәħроһој Худо домунди. 
Әз тараф Исројил тә үшүг дирә, 
Ҹәџмәт овсуз, ҝиснә, имидсүз мунди. 
 
Сукоһо ә сәħро хунәј хәлг бири, 
Әз ҝәрми, хиники, әз воруш дошди. 
Бәгдә хәлг ә хори, мәскән расири, 
Әз нәсил ә нәсил сукорә дошди. 
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Әҝәр хәлг зиһисдҝә ҹәџми, мәħрибон, 
Әгүл, ҝуҹ ни имбу әз уһо һич кәм. 
Јәкәм ҹун вәноҝә ә һәр кор инсон, 
Хубә бәһәр мидү һәр кошдә гәләм. 
 
Сукот дүлшор сохдә, имидлү сохдә, 
Һишдәни вокундә дәрһој џәсмурә. 
Џәсму ә сәр хори овһорә рихдә, 
Зәħмәт инсон хубә бәһәрһо дорә. 
 
 

Ҹуһурһој доги 
 
Ҹуһурһо, ҹуһурһо, ҹуһурһој  доги, 
Һә гәриб бисдорит ә руј ән хори. 
Әришму дүл хосдә әнҹәг ҹунсоги, 
Худо ишмурә лап ҹиро рәћ дори. 
 
Гисмәт бәбә-дәдәј, ән бирор-хәһәр, 
Ә миҝләј ән рәћһој дүнјоһ домунди. 
Руј рујә нәс дирә, дүл хурдә сәџәр, 
Һә әз ҝузәт сохдә чүмиш вомунди. 
 
Нәсда кура бирә әјәки һәлә, 
Һәр инсон сохдәни кор-пишәјүрә. 
Зәћмәт кәширәҝор ән хунә кәлә, 
Ә зир јүк  дәшәнди дүш-ләшәјүрә. 
 
Имбуми ә дүнјоһ һич әзини кор,  
Ҹуһурһој догиму һәммә ҹәџм бошут? 
Дүлә војисдәни, мүвәћ, сох бовор, 
Џәзизһо ә јәки руј-бә-руј нүшүт. 
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Әҹә мунд нәс 
 

      Ә 2.12.2010 сал, ә дог Кар-
мел, наданһо вишәрә сухундәт. 
44 кукһо-духдәрһој Исројил 
әри аташа күшдә нә одомиһорә 
хилос сохдә оморә ә миҝләј 
әлов домундә зиндә-зиндә тә-
ләф бирәт. 

 
Хәлг ә Ћәнукоји сохдәнҝә шори, 
Залумһо Кармелә шәџәмдон дирүт. 
Ә сәр һүндүрә дог, ә рачә хори, 
Дорһорә ә ҹиҝәј шәџәм винирүт. 
 
Зуһун әлов дураз бисдо ә Кармел, 
Савзалүјә вишә чарусд ә күмүр. 
Чүл чор хәләф ҝүрдүт дәсдә ә Кармел, 
Хилос нә бисдорут әз ҹәнҹәл џүмүр. 
 
Әри хилос сохдә уһо оморә, 
Ә ләџәј әҹдоһо - аташ дарафдүт. 
Әри вәтән ҹунә гурбуну дорә, 
Зиндә-зиндә сухдә, әз дүнјоһ рафдүт. 
 
Әз гәриш автобус чүл дәно хәләф, 
Әрчү нә винирүт јә кумәкә дәс? 
Әрчү мијосд бирә кук-духдәр тәләф? 
Ә коми күнҹ домунд “Ћәнукоји нәс?”1 

 

____________ 
 
1   ”Ћәнукоји нәс” – Маккабиһо Битә Мигдашә хилос сохдән-
ки, әри Битә Мигдашә әз чүлки дүшмәһо тәмиз сохдә, рүгән 
ҝәрәк бу сухунут. Уһо офдәнүт јә кузә рүгән, комики ә ҹиҝәј 2 
руз сухдәни 8 руз. И нәс-мүџҹүзә әз у вәхдәвоз ә миџид хәлг 
чарусди. 
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Ә пишој әзини зобунә корһо 
Дүл коми залуми, һәчи тоб дорә? 
Чәнд сал бәгдә ҝәнә мәхүсүт дорһо, 
Ҝуј, ки моҝордуну у хәләфһорә? 
 
Аташа мүкүшүт, ләс имбу џәрә, 
Хунәһо, ҹиҝәһо һәрчү имбу дуз. 
Џәјилһо миҝәшдүт  дәдәј-бәбәрә, 
Әри дәдәј-бәбә нибу шорә руз... 

 
 

Руħ бәбәһо 
 
Руħ бәбәһо һорој зәрәт, 
Иму бијојм ә Исројил. 
Ә рәħ ҹәџмәт чирог бирәт, 
Иму бијојм ә Исројил. 
 
Руħ бәбәһо џилом ҝәшдәт, 
Ә һәр ҹиҝи шолјәħ нүшдәт, 
Хәлгә имид дорәт, дошдәт 
Иму бијојм ә Исројил. 
 
Руħ бәбәһо рази нибу 
Јәршоләјим ҝилҝули бу. 
Урә дорим, кумәк имбу 
Иму бијојм ә Исројил. 
 
Әз бәбәһо дуво хојим,  
Әри ә сәр Сион појим, 
Бошим гәлхән Јәршоләјим, 
Иму бијојм ә Исројил. 
 
Руħ бәбәһо имбу хомуш, 
Џүмүр хәлгјү ҝирошдҝә хуш, 
Әри ҝовлә бирәјимуш 
Иму бијојм ә Исројил. 
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Ҝоф мәрди 
 
Мәрд ә мәрди хүшдә соф бирәниҝә, 
Әзир пәпәх мәрди бијо домуну. 
Әҝәр јә инсонә ҝоф дорәниҝә, 
Тә әхир ә сәр ҝоф бијо вомуну. 
 
Ҝоф дорә, фурмундә лојиги мәрд нисд, 
Бијо сәхдә ҝоф бу јә “нәһ,”,  јә “әри”.    
Әри  “нәџ” ә  ҹовоб, ҹовоб “нәџ” и     һ и с д , 
Ә  “әри” ћүрмәт дә, ићтибор дәри.  
 
Мәрд ҹовобсүз һишдҝә “нәџ”  нә “әри” р ә , 
Ћисоб сох , ә миҝләј мәнҝәнә дәри. 
Тониш,  ћовур-ћәрмәћ муҝујут: “Ирә, 
Руј дусди, хосијәт мәрди нә вәри”. 
 
Әҝәр нә ҝуфдири нә “нәџ” н ә “ ә р и ” , 
Нә түрә гәрхундут, нә тү гәрхунди. 
Ә ҝәрәк бирә вәхд кумәк нә дири, 
Мә ҝуј ки, јә инсон әз тү гәрхунди. 

 

 
Ҝоф 

 
Ҝоф һисд – әз сүрх буһоји, 
Ҝоф һисд – әз гуруш уҹуз. 
Ҝоф һисд – мәлħәм, чорәји, 
Ҝуфдириҝә урә дуз. 
 
Ҝоф һисд – расундә  ә руз, 
Ҝоф һисд – һишдә тамаруз. 
Ҝоф һисд – вәбәрдә ә чүм, 
Ҝоф һисд – вәнҝәсдә әз чүм. 
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Ҝоф буррани, ҝоф бәсдә, 
Ҝоф ҝүрдәни ә дәсдә. 
Ҝоф ов-аташ, һәм хуни, 
Ҝоф хилоси, рәħм ҹуни. 
 
Һәр ҝофә ҹиҝәјүни,  
Һәр ҝофә бинәјүни. 
Ә сәр ҝоф вәри џилом, 
Ҝоф ҝүрдәҝори ħохом. 

 
 

Әјн Ҝеди1 
 
Појисдәм ә миҝләј ән јә рачә бог, 
Дәрјоһ ә пишој чүм әдәј шәвг зәрә. 
Ә пәсәј кәмәрмә јә һүндүрә дог, 
Ә тәһәр ән гәлхән ҝүрди хүшдәрә. 
 
Әз рачи ҝүл-чичәк ә бәħс-бәħс дәри, 
Гушһо әдәт хундә һә ҹәһ-ҹәһ зәрә. 
Бәрәкәт ән хори ә дорһо вәри, 
Чүмә тимор сохдә лап и мәнзәрә. 
 
Јорошуг ән догһо кәчиһој доги, 
Әдәт дәниширә ә тәһәр ҹәјрон. 
Һәр кәчи әз јәки ҝуҹлу, гивроги, 
Рачишү сохәни инсонә һәјрон. 
 
Дорһој хирмов сојәј хүшдәрә дорә, 
Рәħәти вәҝүрү бијово гиног. 
Дәсдәј кәчи ә сәр билог оморә, 
Пәħ-пәħ хурдә әз ов палаша билог. 

 
 

____________ 
 
1  Әјн Ҝеди – кибус ә бинәј Шура дәрјоһ (Мертвое море) 
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Ә миҝләј дог-дәрә, сәнглүјә хори, 
Офуррәҝор дәрјоһ, билогһо дори. 
Инсон ә и хори појә дәнори, 
Мәскән ҹәннәт-мәкон, ҹунсоги нори. 
 
Зәħмәт инсон бил әз хәјр нә вадарав, 
Мәшәти нә ҝәрдо һич әз јә тараф. 
Инсон бијов, ләззәт вәҝүрдә, бурав, 
Ћәзз вәҝүрдә, гимәт дү ә һәнҝ сарраф. 

 
 Ә Барселона 

 
Ә дәсдәј џивриһој Исројил бирүм, 
Појисдәм ә пишој јә күһнә дивор. 
 Ћәрфһој џивритирә ә руј сәнг дирүм, 
Хәјли вәхт ә чүммә нә сохдум бовор.  
 
Ә килсә руј-бә-руј појисди бинә, 
Килсә әз и бинә һүндүри, дураз. 
Фикир сохдум, чүтарз инҹо дү динә  
Ә јон јәки һишдәт: килсә нә нимаз?  
 
Чүтарз хочпәрәстһо бирәбу рази, 
Нимаз ә јон килсә ә џәмәл бијов? 
Тарих һич дирими әзини дузи? 
Ә һәгги ни имбу, нидиров ә хов! 
 
Бинә нәс зәрәнбу ә нимаз һич суј, 
Оммә ә сәр сәнгһо ħәрф Тиро вәри. 
Әз бәләдчи муҝум: “Тү әримә ҝуј, 
Сур ән и мәсәлә ә чиҹо дәри”? 
 
Бәләдчи амбара сәфәрчи дири, 
Муҝу: “Ә и ҹиҝә нимаз нә бири. 
И сәнгһо товорих говрәһој џиври, 
Әз у сәнгһо дивор  џәмәл омори”. 
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Пусд тәнмә биз-биз сохд, зуһун бисдо лол, 
Ә појһо ләрз дарафд, дәҝиш бисдо ħол. 
Кәми ә зиндәһо залуми сохдәт, 
Һәлә мүрдәһорәш һич динҹ нә һишдәт... 
 
 
 

Хирона1 
 
Ә вәтән ән Рамбан2 појә донорум, 
Ә һәр тин, мәħәлә чүмә ҝәрдундум. 
Әз и вәхд ә у вәхд күрпирә норум, 
Ә миҝләј хунәһо хәјли вәхд мундум. 
 
Хубә мәскән бири јә вәхд Хирона, 
Џивриһо ә инҹо дин, џәдәт дошдәт. 
Џивриһој дүнјорә дори Рамбана, 
Ћохомһо ә инҹо тум џилмә  кошдәт. 
 
Хунәһој ән сәнги, тәрәħәнҝиһо, 
Ә у күһнә дәврһо бәрдә инсонә. 
Ҝујҝә сурәт салһо вәри ә сәнгһо, 
Ә һәр ҹиҝә чүмһо ҝәшдә нишонә. 
 
Әҹә зиһисдиҝәш  ә дүнјоһ  џиври, 
Нә дори дүшмәһо урә һич һомон. 
Амбара џәзобһо сәрјү кәшири, 
Ҹиҝәј зиндәҝуни ҝәшди һәр зомон. 

 
____________ 
 
1 Хирона – шәһәр ә Каталонија.  
2 Рамбан – Раби Моше бен Нахман – духдир,  каббалист, шо-  
   һир, Танаха, Талмуда пүрүш сохдәҝор. 
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Џивриһо ә Сфарад1 чәнд бүрҝ зиһисдәт, 
Ә зулм хочпәрәстһо һәр вәхд офдәрәт. 
Хунәһо, ҹиҝәһо, нимазһо һишдәт, 
Әз үлкә ә үлкә дидәрҝин бирәт. 
 
Әз кәширә дәрдһо, џәзоб- џәзијәт, 
Чәндгәдә џивриһо әз дин ҝирошдәт. 
Ләгәми “маррана”2 ә сәр вәҝүрдәт, 
Тәрсирәтҝәш, динә пәħники дошдәт. 
 
Имоһој чәрх фәләк јәкәм дуз бири, 
Сфарад ә дүнјоһ әдәј руј дошдә. 
Бинәј коми мишбәħ ә унҹо дәри, 
У мишбәħ ә Сфарад мидав воҝошдә. 
 
Моҝошдуми  џиври  һич ә Хирона? 
Тәмәħ сохдәҝорһош кәм нисди әлбәт. 
Воҝошдә, норутҝә һә ҝәнәш бинә, 
Ки мидану чутам имбу әгибәт?! 

 
 

Вәс нисд  
 
Инсон ә дүнјоһ омо, 
Ә сәр хори појә но. 
Јовош-јовош буј вошәнд, 
Нәдинҹә корһорә шәнд, 

 
____________ 
 
1 Сфарад – (иврит) – Испанија.  
2 Марран – Ә 14-15-мүн бүрҝһо ә Испанија џивриһорә мәҹбур 
сохдәбүрүт јә дин хочпәрәстирә гобул сохут, јә нәбуҝә хориһој 
Испанијәрә тәрк сохут.  Дин хочпәрәстирә гобул сохдәҝорһорә 
нум дорут “марран” -  “хуҝ”(ә зуһур сфаради).  
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Нубоһорә хуб хундә, 
Хубә әгүл бурбундә, 
Кәширә амбар зәħмәт, 
Бисдо сәħиб сәниџәт.   
Ә хубә рәħ диромо, 
Сүлмәһорә вәромо. 
Дәниши һәр чијү һисд, 
Әнҹәг урә и вәс нисд. 
 
Хунә-ҹиҝәлү бисдо, 
Зәнлү- џәјиллү бисдо. 
Сүлмәһорә һә варафд, 
Ә хубә дәсдә дарафд. 
Пәсә-пишо дусд-тониш, 
Ә ҹун дүширә хуниш. 
Әри һәр корјү дуз бу, 
Һәр рузу шорә руз бу, 
Әз гүлп хубә кор ҝүрдә, 
Бәһәрјүрә вәҝүрдә. 
Дәниши ħәвәсү һисд, 
Әнҹәг урә и вәс нисд. 
 
Џәјилһо кәлә бирә, 
Ҝоф бәбәрә шинирә, 
Ә кумәки оморут, 
Ә дәс бәбә дәс дорут. 
Тәшнәјирә сохдә хүрд, 
Нәвәһорә ә гәл ҝүрд. 
Чүни хубтә әз и кор, 
Рачә џүмүр, рузһо шор 
Ҝировундә у зиһисд, 
Дәниши, һәр чијү һисд. 
Әнҹәг урә и вәс нисд. 
Һә ҝәнәш ħәвәсү һисд. 
Ҝәнәш офуррә војисд... 
Әнҹәг әз џәҹәл вәхд нисд. 
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      Мәһ март 
 
Мәһ март овурдәни амбара шори, 
Ән кәлә шоријү - шори васали. 
Әз хов хәбәр бирә зимусту хори, 
Ҝујҝә хисирәјү јә битәв сали. 
 
Чүшмә ригазһорә лов-лови сохдә, 
Әдәј хәбәр бирә һәр дог, һәр дәрә. 
Дәс инсон һәр јонә тов-тови сохдә, 
Дорһо, ҝүл-чичәкһо рач гүнчә зәрә. 
 
Һашданки мүџҹүзә бурбундә васал, 
Јошлурәш, ҹоһиләш ҹун вәроморә. 
Әри бәрәкәтлү бирә сал әз сал, 
Ә суҹдәј тәбиәт инсон оморә. 
 
Мүħбәт дүл ҹоһилһо бирәни ҝуҹлу, 
Џәрүси- гүдүши вокундә дәрә. 
Һәр џәрүс мисоху шүвәрә тоҹлу, 
Ә дүнјоһ овурдә кукә, духдәрә. 
 
Виниш, чү рачиҝә хүшдән тәбиәт, 
Савзи, ҹәһ-ҹәһ гушһо, шыр-шыр никәрә. 
Инсон дәниширә вәҝүрдә ләззәт, 
И рачи, бовор сох, лап ә дүл зәрә. 
 
Инсонә амбари фикир-хәјолү, 
Шори, бәхдәвәри дәвләтјү ҝәрдо. 
Ә дүнјоһ динҹ зиһо һәмишә дүлү, 
Амбара васалһо гисмәтјү ҝәрдо! 
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Пәнҹәрә 

 
Ә һәнҝ ҝузҝи вәшәрг дорә 
Пәнҹәрә. 
Шоһид кәлә корһо бирә 
Пәнҹәрә. 
 

Руз әз чүшмә нур кәширә, 
Әри утог чирог бирә, 
Үшүг дорә, үшүг дирә 
Пәнҹәрә. 
 

Мәнҝ шәвирә сохдә гиног, 
Шәвиш мидү үшүг утог, 
Астарара сохдә "дог-дог" 
Пәнҹәрә. 
 

Сурһо дошдә тараф дору, 
Сәһнә бирә тараф буру, 
Ә џәрәј дү џилом бору 
Пәнҹәрә. 
 

Ҝәдә-духдәр ошуг бирә, 
Дүл һәрдүшү үшүг дирә, 
Ә рәћ сәвҝи очуг бирә 
Пәнҹәрә. 
 

Имбисдоҝә ҹонлу әҝәр, 
Әз дирәјү вир мисохд сәр, 
Әз чәнд сурһо мидо хәбәр 
Пәнҹәрә. 
 

Вәхд бирәни сәнгәш дирә, 
Ә конәјү ҝүләш дирә, 
Бәдәш дирә, шорәш дирә 
Пәнҹәрә. 
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Пул 
 
Ки ҝуфдирә пул ҝәрәк нисд - дурҝуни, 
Пул ħүрмәт вәбәрдә ә гәриш ҹәџмәт. 
Пул әри хубә нум војҝә-вәҝини, 
Урә дорә әнҹәг әгүлмәнд гимәт. 
 
Пул ә дәс вәҹәсдә, дүлә сохдә шор, 
Ә јара вәнорә чәнд ҹиро мәлħәм. 
Әри килитә дәр сиһирлү очор, 
Пули хилос сохдә әз амбара гәм. 
 
Пул лап кәлә ҝуҹи ә дәс ән инсон, 
Дүшмәрә дусд, дусдә дүшмә мисоху. 
Инсонә мәбәрү ә сүлмәһој шон, 
Әнҹәг ħитијот бу әсир нә соху. 
 
Пул ħәрмәħ инсони ә пој норә рәħ, 
Һәм хилос мисоху, һәм мидү болә. 
Пул хуб иштоħ дорә, вәбәрдә тәмәħ, 
У мидү инсонә чәнд ҹиро ħолә. 
 
Бирәји  һәмишә һә сәркәләји, 
Нәбирәји сохдә могбун инсонә. 
Пул, мол әри инсон кәлә војҝәји, 
Пул бәсдә, вокундә зуһун инсонә. 
 
Ки ҝуфдирә пул чүлк дәси – дурҝуни, 
Әри зиндәҝуни пул һә ҝәрәки. 
Пул дәрди, мәлħәми, ширин, огуни, 
Јогин хуби, пуләш гәдәр бирәки. 
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       Нәгүл 

 
Нәгүл јәки-јәки џәмәл оморә, 
Әз ләџә ә ләџә ҝирошдә, мундә. 
Оһил әри ҹоһил миросә норә, 
Ә џәрәј хәлг әзбәр бирә, домундә. 
 

Хубә нәгүлһорә џүмүр дурази, 
Нәгүлһо џошири, дәвләт әгүли. 
Әз нәгүл кәләтәш, џәјилиш рази, 
Бәџзи һисоб сохдә иҝид нәгүли. 
 

Дүшмәһо һәм биҹүт, һәм бәдәџәмәл, 
Иҝидһој нәгүлһо кор данусдәнүт. 
Дүшмәһо, зобуһо дирәнүт џәҹәл, 
Нәгүлһо әхирдә хуб варасдәнүт. 
 

Бәрдә рәћ нәгүлһо кутәћ, дурази, 
Ә шәһәрһо, диһһо, догһо ҝәрдундә. 
Ә нәгүл нә дәниш ә һәнҝ јә вози, 
Нәгүл әгүл дорә, рәћә бурбундә. 
 

Рәћһој нәгүлһорә инсон оморә, 
Ә сурлујә дүнјој нәгүл дарафдә. 
Пура хәзинәһо лап тәмәћ дорә, 
Әз дәр дироморә ә ҹәннәт рафдә. 
 

Ингәдә ширини зуһун ән нәгүл, 
Инсон әз чәтини һич нәс тәрсирә. 
Џүмүр инсон ухшәш зәрә ә нәгүл, 
Инсон ә рәћ нәгүл һүнәрлү бирә. 
 

Нәгүл ухшәш зәрә ә ширинә хов, 
Әри инсон чәнд сур вокундә нәгүл. 
Чүтам хори сохдә билог пур ә ов, 
Мирос зијод бирә әз мундә нәгүл. 
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Нәгүл үшүг дорә ә торикә рәћ, 
Нәгүл дүл вәбәрдә ә дәрдлүјә вәхд. 
Нәгүл имбуруз һисд, һәм имбу сәбәћ, 
Нәгүл алмаз тоҹ хәлг, нәхүши ә тәхт. 
 

      Ә духдәр 
 
Бијо нә пој назлү-назлү ә бинә, 
Ингәдә дог мәкәш ә ҹун, ә синә, 
Мә вәрдүшүм ә руј винүм шәхинә, 
Түсүз џилом сијә пәрдә, ә духдәр, 
Тү ә дүл мәдәшән дәрдә, ә духдәр. 
 
Түрә ҝузәт сохдум, тү нә омори, 
И хосдә дүлмәрә лап ҹәзон дори, 
Әрчү һишдә мәрә ħәсрәт ән шори? 
Түсүз џилом сијә пәрдә, ә духдәр, 
Тү ә дүл мәдәшән дәрдә, ә духдәр. 
 
Ә џәрәј хәлг нә сох мәрә бијобур, 
Бовор сох, нә мунди дијә һич сабур, 
Ој мәһримә, имид мәрә тү мәбур, 
Түсүз џилом сијә пәрдә, ә духдәр, 
Тү ә дүл мәдәшән дәрдә, ә духдәр. 
 
Тү михиси, мә мидиром ә ховтү, 
Мә мәҝүрүм әшглү мочә әз ловтү, 
Бил сухуну хосдә дүлә әловтү, 
Түсүз џилом сијә пәрдә, ә духдәр, 
Тү ә дүл мәдәшән дәрдә, ә духдәр. 
 
Јор, нијофди әз мә хубтә һич вәхдиш, 
Мәнүм ә џүмүртү мозолиш, бәхтиш, 
Шәбәтәјүм, мидүм түрә хушбәхтиш, 
Түсүз џилом сијә пәрдә, ә духдәр, 
Тү ә дүл мәдәшән дәрдә, ә духдәр. 
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Џәсму, ов ди ә гәрд 

 
Џәсму, бијо јовош-јовош, 
Ҹун нә сухун, лап дәрд нәди. 
Тү ингәдә зобу нә бош, 
Бәдрәј овә ә гәрд нәди. 
 
Синәј хори гәбәр-гәбәр, 
Дорһо әз күк хүшки зәрә. 
Џәсму, түрә һич нисд хәбәр, 
Дәрд вәҝүрди бог-богчәрә. 
 
Дәсһој инсон әдәј сохдә 
Рач бу һәр јон, бу буллиги. 
Кошдәһојү әдәј сухдә 
Әзир чүшмә, әз гуроги. 
 
Исројилә фикир бәрди, 
Ҹун Кинерет дири зәћмәт. 
Нәс варасдә сәрәдәрди, 
Әдәј овсуз мундә ҹәџмәт. 
 
Ә ҹиҝәј рәћ ҝәшдә офдә, 
Ћүкмәт әнҹәг һә ә ҝоф дә. 
Гимәт овиш һә варафдә, 
Џәмәл ә рәћ нәс дарафдә. 
 
Џәсму, имид ә тү мунди, 
Хәлгә хилос сох әз и дәрд. 
Ә тәшнәји ов домунди, 
Бәхш нәс дорә, ов ди ә гәрд. 
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          Үшүг 

 

Ә торики дәбирәнки, 
Чүмһо јәчи нәдирәнки, 
Фикир сохдә, түни сараф, 
Тү чүм ҝәрдун ә һәр тараф, 
Ҝәшд нүктәләј үшүгә тү, 
Ә һәнҝ товуш чирогә тү. 
 

Фәм сох пәсә-пишој түрә, 
Мидав бирә виниш урә 
Ә пишој чүм, ә бинәј пој, 
У үшүгә әз дүли хој. 
Рәħ хилоси ҝәшдәҝорә 
Худо нүктәј үшүг дорә. 
 
 

Џәрүсини, руз шорини 
 

Џәрүс, ħәтон ħәзүр бирәт, 
Џәрүсини, руз шорини. 
Ә таза рәħ пој дәнорәт, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Дәдәј ħәтон, дәдәј џәрүс, 
Бәбәј ħәтон, бәбәј џәрүс, 
Хунәј ħәтон, хунәј џәрүс, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Дүлләј дәдәј ħәтон шори,  
Тәбәгһорә јон-јон нори, 
Ә дәс духдәр- џәрүс дори, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Тәбәгһорә ә дәс ҝирит, 
Әри џәрүс тәбәг бәрит, 
Әз дәр хунә бәхд дәбәрит, 
Џәрүсини, руз шорини. 
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Ә дүл ħәтон сәвҝи џәрүс, 
Локосүзи ҝузҝи џәрүс, 
Поки ħәтон, поки џәрүс, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Гоһум-гәрдәш, гунши бијојт, 
Ә шор ħәтон-џәрүс диројт. 
Духдәр дорә, џәрүс хојојт, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Киләħ бәбәј џәрүс суху1, 
Раби бијов, хупо соху, 
Әшгә нијо тубо соху, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Бирордоморһо вәҹәјүт, 
Согдүшһо рач дәсдә бәсдүт, 
Зурно-говол ҹун, ħәвәс дүт, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Ә әнҝүшдһо хинә варав, 
Бәниҝору2 ә ҝуш дарав, 
Әз и хунә шори нәрав, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

Ћәтон, џәрүс мозол винүт, 
“Ҹон” ҝуфдирә, һә “ҹон” шинүт, 
Бинәј таза мишбәħ бинүт, 
Џәрүсини, руз шорини. 
 

____________ 
 
1 Киләħ  бәбәј  џәрүс  суху - Џәрүсә овурдәнүтһо руз ә хунәј  ħә- 
  тон,  бирор-доморһо  вурухундәнүт  әз  сәр бәбәј џәрүс киләħ  
  сәрјүрә,   киләħә   сухундә  ә  пишој   ҹәџмәт   вәҹәсдә-вәҹәсдә  
  рафдәнүт. 
2 Бәниҝору  -  Ә  џәдәт ҹуһури ҝиро пишој џәрүси варасдә одо- 
  миһој  ħәтон нә џәрүс ҹәрҝә зәрә нүшдәнүт әри  ә  јор  овурдә  
  әз һәрдү тараф гоһум-гәрдәшә. Хундәҝор јә хонәндә, јә нәбу-    
  ҝә јәки әз одомиһој мишбәħәһо бирә. 
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Појиз 

 
Појиз аста-аста омо пој вокунд, 
Савзә вәлҝһо сәр ҝүрд ә сүрх суј зәрә. 
Һашданки офтојиш јә кәмләј вомунд, 
Ә пәсәј булудһо пәħни сәхд сәрә. 
 
Хиники гушһорә сәр-сәр вурухунд, 
Ә ҝәрмә үлкәһо дәшәндә ҝәнә. 
Џәсму џәрс хүшдәрә ә хори рихунд, 
Тәшнә хори џәрсә кәши ә синә. 
 
Вишә јовош-јовош палтара вәкәнд, 
Ә һәнҝ рачә духдәр лүт-үрјон бирә. 
Ворвори вәлҝһорә ә зир појһо шәнд, 
Дорһо хиникирә ә ҹун кәширә. 
 
Рузҝор дәҝиш бирә рузи чәнд караз, 
Џәрәбир чүм шәндә ә хори чүшмә. 
Ҹунә јәкәм сохдҝәш  ҝәрм тәк-түк ригаз, 
Дәндүрәш хүрд сохдә овһој ән чәшмә. 
 
Инсон һисд, әз појиз ләззәт вәҝүрдә, 
Воруш ә һәнҝ музик ħәзз дорә урә. 
Дугләһој ворушә ә кәф дәс ҝүрдә, 
Руј хүшдәрә ә зир ов воруш норә. 
  
Инсон һисд, әз воруш лап бикәјф бирә, 
Дүлү ә синәјү нәс ҝүрдә гәрор. 
Һашданки џиломә ә ранҝ буз дирә, 
Фикир-хәјолһојү чарусдә ә тор. 
 
Әри бинәј таза мишбәħә норә 
Ҹоһилһо појизә ҝузәт мисохут. 
Ә кумәки јәки уһо оморә, 
Әри мозол хүшдә ҝуҹ кәм нисохут. 
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Һәр фәсил тәбиәт јә ләззәт дорә, 
Сук, ҝурунд бисдоҝәш һәр вәхд сал әз сал. 
Ә ҝәрми, зимусту, појиз тоб дорә, 
Инсон имид дошдә әри вәхд васал. 
 
 
 

       Шикилһо    
 
Шикилһо, шикилһо, күһнә шикилһо, 
Чүтам инсон имбу ҹиро әз ишму? 
Џүмүр зиһисдәнит ә һәнҝ вәкилһо, 
Чү сурһо дошдәнит ә хүшдә ишму? 
 
Нәс бирә данусдә һич још ишмурә, 
Ә миҝләј албомһо талатин бирәјт. 
Сијә-сипи, товлу у ранҝһошмурә 
Әри рафдә салһо һашдан бәхш норәјт. 
 
Һәр шикил кәширә оморәнки вәхд, 
Ки дану сәħибә чү фикир бири. 
Һәвәл һәр шикилә дошдәт, ҝүрдәт сәхд, 
Имоһој амбарһо ә хәлг расири. 
 
Бәџзи вәхд ә сурәт дәниширәнки, 
Һашданки мокуну әри тү чәнд сур. 
Әз товуну мәсәл, ҝоф шинирәнки 
Ә чүм инсон үшүг оморә әз дур. 
 
Сој ишму һич кәм нисд ә хунәј ҹәџмәт, 
Һәләш ә күнҹ сундуг, гути домундәјт.  
Гәдүр данусдәҝор марасу, әлбәт, 
Әри ән нәсилһо јодиҝор мундәјт! 
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       Таза сал 
 

Таза сал бијов, 
Әз дәрһо диров. 
Ә хүшдәрәвоз 
Ә хәндәрәвоз 
Бијору шори, 
Ә һәнҝ ворвори 
Бил ҝәшдү ә руј, 
Дәрдә соху гуј, 
Ҝәшдү ә һәр јон, 
Дүлшор бу инсон. 
 
Ә ранҝ ләпәј вәрф, 
Сипирә сәдәф, 
Рузһо бу сипи, 
Бијору хуби. 
Тәлħә руз нәбу, 
Бәхд инсон дуз бу. 
Инсонә кор бу, 
Салиш очор бу 
Әри бирәји, 
Әри ҝовләји. 
 
Војҝәј дүл инсон 
Һәр сал, һәр зомон 
Сал дәрдсүз бијов, 
Дәџвосүз бијов. 
Џәрүсиһо бу,  
Ҝириси нәбу. 
Џәрүсһо зәндүт, 
Џәјилһо хәндүт. 
Дүл-динҹилә бу, 
Шолумилә бу. 
 
Милләтпәрәсти 
Чүмһорә бәсди. 
Инсонә инсон 
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Бил нәдү ҹәзон. 
Пуч нәбу џилом, 
Инсон бу ħохом. 
Бијофут зуһун, 
Тији нәбу хун. 
Дору хубә нум, 
Инсон кору тум, 
Әз тум шолуми, 
Ә нум шолуми... 

 
Тәħно ҹәјрон 

 
Ә әтәкһој ән дог Кармел, 
Әдәј ҝәшдә тәħно ҹәјрон. 
Војисд кәлә, војисд џәјил,  
Дәнишүрүт ħәјрон- ħәјрон. 
 

Мәскәнинү һәр бинәј дог, 
Нәс вирихдә инсон дирә, 
Фураморә ә сәр билог, 
Овә хурдә сәрин бирә. 
 

Нәзник омо нә тәрсирә, 
Әз дәс џәјил хурд јә кәм нун. 
Дәс џәјилә у лисирә, 
Рази-рази бурбунд зуһун. 
 

Џәјилиш һич нәс тәрсирә, 
Әдәј дорә ҹәјронә јәм. 
Әзир дәндү хуб вәнҹирә, 
Ҹәјрон хурдә әз  јәм кәм-кәм. 
 

Пусд ҹәндәҝү һомор-һомор, 
Ә һәнҝ сәдәф холлу-холлу. 
Һәммә урә сохдә тимор, 
Вәҹәсдәни поју-гулу. 
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Әзини кор һич нә дирәм, 
Ћәјвон вишә нәзник бијов. 
Ћисоб сохдум мә хисирәм, 
И сәһнәрә дирәм ә хов. 
 

Ә хуш ҹәџмәт омори лап,  
Хунәјини һашдан ҹәјрон. 
Ә гәд ҹәџмәт ҝәшдә тип-тап, 
Лап возини һашдан ҹәјрон. 
 

Ҝоһ вирихдә ә әтәк дог, 
Ҝоһ дүзәнҝоһ ә зир поју. 
Әхи, чүтам ҝирим сирог, 
Даним, әҹи ħәрмәħһоју. 
 

Ини, вәхди, ә рәħ дәрим, 
Һисс сохд, појисд ә рәħ ҹәјрон. 
Иму урә әҹә бәрим? 
Дог-дәрәји ħәрмәħ ҹәјрон. 

 
 

Хинанит1 
 

Мә појисдәм ә зәвәсәр ән јә дог ә Шомрон2 ә Исројил. Ә 
пишој ән и дог јә мәскән џәмәл омори – нуму: Хинанити. Мә 
Хинанитә винирәнки, һәчи данусдум ки, ә Сүрт појисдә әдәм 
гәсәбәј ҹуһурһој имурә ә Гүбә томошә сохдә. Бинәј Хинанитә 
ҹуһурһој Кавказиһо норәт. Ә миҝләј догһо, вишәһо, ҝүл-
чичәкһо ә џәмәл омориһо и мәскән суј Кавказа, буј Кавказа 
әдәј дорә. Ә пәсә-пишој Хинанит ҝүл-чичәкһо – чубон-
болушиһо, гызчичәјиһо ҹәрҝә-ҹәрҝә вәромори, ҝујҝә ә сәр 
хори холинчә бофдә омори әз и ҝүлһо-чичәкһо. Инҹо ҹәџмәт ә 
зуһун дәдәји - ә зуһун ҹуһури әдәт ҝоф сохдә, џәдәтһој ҹуһурһој 
имурә дошдә.  
____________ 
 
1 Хинанит (иврит) – чубонболуши, гызчичәји.  
2 Шомрон – Самарија.  
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Инҹо һовоһо чутам тәмизиҝә, һәчу дүл ҹәџмәтиш тә-

мизи. Ҹәџмәт Хинанит гиногпәрәсти, дүлхоһи, одомихоһи. 
Одомирә әз инҹо рафдә һич нәс војисдә. 

Мә әдәм әри ҹәџмәт Хинанит лово-тәшво хосдә ҝуфдирә 
ки, уһорә ҹун соги, сәр соги бирә и чүклә мәскәнләј ҹуһурһој 
догирә - чүклә Кавказләрә ә кәлә Кавказ чарундә, зуһун дәдә-
јирә, џәдәтһој бәбә-кәләбәбәһојмурә дошдә-дәшдә ә и хори 
Шомрон ә Исројил гојим бирә, тәјтә дүнјоһ имбу – муношут! 

Мә Хинанитә винирәнки, әз дүлмә и кәлмәһо ҝирошд: 
 
 

Дусдһо, ҝинџидимә воисдҝә дирә, 
Ә тарафһој Шомрон бијојт пој дәнит. 
Ә миҝләј тәпә, сәнг мидајт винирә, 
Дүл вәбәро мәскән - нуму: Хинанит. 
 
Инсон ħәзз вәҝүрдә, дәс тимор бисдо, 
Тәпә-дәрә лүнҝ-лүнҝ ә џәмәл омо, 
Ә дәс инсоновоз дуз, һомор бисдо, 
Нәфәссүзә хори ә “ҹун” диромо. 
 
Ә шори и мәскән рачә духдәрһо, 
Әз чубонболуши ҝүрдәт дәсдәрә. 
Әри гиног рәħо ә һәнҝ дүл дәрһо, 
Инҹо мидај дирә ән бәхдәвәрә. 
 
Ә һәр ҹиҝә були чубонболуши, 
Инҹо нәфәс вәҝүрд Шомрон әз Кавказ. 
Ә Хинанит џүмүр һәлбәт лап хуши, 
Әзинҹо оморә әхи, сәс Кавказ. 
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       Пәри 
 
Мидәниши, ҹун мәҝири, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
Тү џәзизи, тү вәҝири, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Тү ој пәри, ој пәримә, 
Әгүлбәри, ој пәримә, 
Дүлә воку тү әримә, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Рачи түни товуш мәнҝи, 
Ҹоһилһорә әз әшг ҹәнҝи, 
Чүни, дүлтү һәчи сәнги? 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Ә бог-богчә туроҹ түни, 
Әри рачһо јор, тоҹ түни, 
Әри дәрдһо әлоҹ түни, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Ә чүнәјтү хол јорошуг, 
Винирәҝор бирә ошуг, 
Әдәј күшдә әшгтү очуг, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Ә гәд рачһо нисд түрә тој, 
Ҹовонһо дә ә һој-һорој, 
Ҹилид дүлә хүрд сох, түш хој, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
Әхи, васал ҹуниш түни, 
Мәст сохдәјә ҝүлиш түни, 
Әз әшг пара дүлиш түни, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
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Дүл јараји әз чүм-гоштү, 
Әри бимор тәбиб бош тү, 
Шәбәтәјәш хоји кош тү, 
Әз гисмәт дур мәҝәшд, пәри. 
 
 

Наза гәдәрүни 
 
Духдәр, бијо һә наз мәсох, 
Әхи наза гәдәрүни. 
Рәћ никирә дураз мәсох, 
Әхи наза гәдәрүни. 
 
И чү фурси, и чү дәби, 
Ҝоф сохдәјиш чүн тәләби, 
Әҝәр рачи јә сәбәби, 
Әхи наза гәдәрүни. 
 
Ҝүл мундәнки сүпәнҹ бирә, 
Урә чүмиш һич нәс  дирә, 
Наз сох, нә сох, ки винирә? 
Әхи наза гәдәрүни. 
 
Мүћбәт әз наз нәс ник бирә, 
Хосдә дүлиш хиник бирә,  
Тиҹә чүмһо торик дирә, 
Әхи наза гәдәрүни. 
 
Наза һисди чәнд ҹиро руј, 
Амбара наз мисоху гуј, 
Ој Шәбәтәј, әз рачһо ҝуј: 
"Әхи наза гәдәрүни". 
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Хәндә 
 

Хәндә  
әз ҹун инсон 
мәндәјирә вәдәшәндә. 
Мүвәћүрә тәмиз сохдә, 
Зәћмә әз у ә дур шәндә. 
 

Әз дүли бијово хәндә 
Ә чүм инсон нур дәшәндә. 
Руј инсонә вәшәрг сохдә, 
Дәрдә әз дүл вәдәшәндә. 
Пир, оһиләш ҹовон сохдә, 
Шолумирә имкон сохдә. 
 

Хәндә 
Хиникә дүлә ҝәрм сохдә, 
Сәнгә дүлә лап нәрм сохдә. 
Худо гушә гәнәд дори, 
Бәндәјүрә хәндә дори. 
 

Хуби инсон хәндүсдәнки, 
Ҹиҝәј хәндә данусдәнки, 
Гәдәр хәндә данусдәнки 
Әз у хәјир мидав дирә, 
Ҹунсогијүш дураз бирә, 
Дүнјорәш лап рач винирә. 
 

Ҹиҝәсүзә хәндә сәрә 
Ә дәрд, болә мидәшәнү. 
Мидав вәҝүрдә ҹәвг әз џәрә, 
Ҝәрәксүзә тум нә шәнү. 
 

Худо гушә гәнәд дори, 
Инсонә хәндә. 
Гушһорә џәсмурә дори, 
Инсонә хәндә... 
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Хуби инсон хәндүсдәнки, 
Ҹиҝәј хәндә данусдәнки... 

 
 

Тү дәрд микәши 
 

Мә түрә дирәнҝә ошуг бисдорум 
И хосдә дүлмәрә ә әшг дәшәнди. 
Әгүл әз сәр бисдо, мә дүлә дорум, 
Ә духдәр, ҹун мәрә тү вәдәшәнди. 
 
Имоһој сәрмәрә томом вир сохдәм, 
Ҹиҝә нәс офдәнүм бинүм и сәрә, 
Ә аташ ән мүћбәт сухдәм, һә сухдәм, 
Әз аташ нәс сохдә тү хилос мәрә. 
 
У сијә чүмһојтү ә һәнҝ ух бирә, 
Дүлә јара сохдут, јара хун дорә. 
Чүмһојтү кур бирәт, мәрә нәс дирә, 
Әз дәрд тү дүл бирә һә ворә-ворә. 
 
Түсүз үшүг џилом нәс дирә рузмә, 
Рачә руј чүшмәрә булуд дәҝүрди. 
Түни инсофсүзмә, түни гудузмә, 
Тү ҝуш нә вәнори, тү ҝоф нә ҝүрди. 
 
Ә ҝофмә бовор сох, пәшму имбоши, 
Офдә нәс оморә һә чүн мәни мәрд. 
Шәбәтәј нисоху ҝофә ә буши, 
Мозолу михәндү, тү микәши дәрд. 
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Шорә руз 

 
Имбуруз шорә рузи, 
Ә шорә мәҹлүс дәрим. 
Һовој һәммә хуш, сази, 
Бијојт пәјлә вәҝирим. 
 
Ћовур-ħәрмәħ, гиног, дусд, 
Дарајм ә вәҹәс-вәҹәс. 
Әз хурдә пишо јә тост, 
Дијәш дү ләззәт, ħәвәс. 
 
Џәрүс-ħәтон шорә дүл, 
Ә рәħ мозол пој дәнүт. 
Норә пој ҝәрдо јүнҝүл, 
Бәһәрлүјә тум шәнүт. 
 
Дәрд-дүләсди нәбу бил, 
Дәврон ишү нур ҝәрдо. 
Нүһ мәһ бәгдә сәс џәјил 
Ә хунәшү пур ҝәрдо! 
 
Һәр вәхд шорә мәҹлүсһо 
Јорошуг хунәһо бу. 
Сој ħәтонһо, џәрүсһо, 
Әз и дүнјоһ кәм нәбу! 
 
 

Шоһири кәлә нуми 
 
Мә нәс ҝуфирәнүм шоһирүм һәлә, 
Шоһир кәлә нуми, ħүрмәтлүјә нум. 
Мә әдәм нүвүсдә ҝуфдирәј дүлә, 
Војҝәј дүл, ә дүл хәлг шоһир домунум. 
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Мә ҝировундәнүм әз гәрбол ҝофә, 
Ҹонлүјә кәлмәһо ә мүвәħ дүшү. 
Гәлпһорә шәндәнүм, виҹирә софә, 
Ҝоф ә дүл хундәҝор воҝосу, нүшү. 
 

Кәлә војҝәј дүлмә, нүвүсдә широ, 
Ә зуһун әзбәр бу, ә дүл домуну. 
Ә бүрҝһо ҝирору ә тәһәр Тиро, 
Инсон ә һәр нәсил гимәт дү, хуну. 

 
 

Дәниш, духдәр 
 
Чүни нүшдәј могбун-могбун, 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр. 
Әритү ҹун ҝәрдо гурбун, 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр. 
 

Сијә чүмһо гәм кәширә, 
Џәрс бур бирә нәм кәширә, 
Әз ҝирисдә дәм кәширә, 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр. 
 

Ә гәд шүгәм дәри сәстү, 
Ә һәнҝ ҹилид хиник дәстү, 
Ҹун ҝәрм соху бил, нәфәстү, 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр. 
 

Џилом рачи, бовор сох тү, 
Ҝүл хәндәрә ә руј дух тү, 
Әз ҝәрми дүл ћәл  бу “ох”тү , 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр.    
 

Ҹиро рузһо миҝирору, 
Јор әритү әшг мијору, 
Шәбәтәјиш әшг мидору, 
Чүмә тик ҝи, дәниш, духдәр. 
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Мәрә хош оморә 

 
Мәрә хош оморә түрә винирә, 
Товуш рујтү дәрдлү дүлә нур дорә. 
Ширинә зуһунтү јә мәлħәм бирә, 
Әз ҹун вәдәшәндә азар биморә. 
 
Мәрә хош оморә тү ҝоф сохдәнки, 
Чүнки овозлүни, ширини сәс тү. 
Һәр кәлмә әз ләџә буру дирәнки, 
Ә һәр кәлмәрәвоз  һәнҝи нәфәс тү. 
 
Мәрә  хош оморә дәс түрә ҝүрдә, 
Ҝәрми дәстү бирә лов ә дүл, ә ҹун. 
Ширинә хәјолһо дүлә вәҝүрдә, 
Ә раҝһо, дамарһо лап дүширә хун. 
 
Мәрә хош оморә  түрә винирә, 
Ә рујтү нүшүнәј хушбәхди вәри. 
Әри тү мухојум мозолмәндирә, 
Бәлкә ә гисмәтмә гисмәттү дәри!? 
 
 

Мәсох шикојәт 
 
Һәр пәјләј шоробә ә дәс вәҝүрдә, 
Әз хурдә һәр дуглә ә ҹун дәџәм кәш. 
Нобҝә әз сәрхуши  тү ħәзз вәҝүрдә,  
Һич сәрә вир мәсох ә бәһәм гәдәш. 
 
Хурдә мәј мүвәħә сохдәнҝә гәриш, 
Хуниш ә дамарһо лап зу дүширә. 
Мәҝуј и дүнјорә мисохи дәҝиш,  
Түрә чү ҝәрәки дәрд-сәр кәширә? 
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Шороб тәһсир сохдә муҝуји һәр ҝоф, 
У зуһун вокундә, ҝиҹ сохдә сәрә. 
Пијон мидај ҝүрдә дүнјорә әз ноф, 
Нә војисдә, гәриш мисохи  џәрә. 
 
Әри тү ов дәрјоһ  тә сугрәзани, 
Әз һәммә әгүлмәнд дирә хүшдәрә. 
Бил ħовур-ħәрмәħтү ҝујут: “данани”, 
Һәрчү ә гәдәрү мидору сәрә. 
 
Сәбәħмиси әз хов бирәнҝә хәбәр, 
Әнҹәг сәрә-дәрди мидани сәхд-сәхд. 
Әҝәр нә дириҝә јә кәс дүлвәбәр, 
Сәр ҝүрдә мәсох тү шикојәт әз бәхд. 
 
 
 

Сох шор 
 
Чү имбу омориҝә ә бог сәвҝимә, әј јор, 
Ә џәрәј ҝүл-чичәкһо түни рачә ҝүлбоһор. 
 
Әз товуши чүħрәј тү џәјб мијов ҝүл-чичәкә, 
Түрә хосдә дүл мәрә бијо чарун ә ҝүлзор. 
 
Ћофтранҝи хундә-хундә чүтам јорә ҝәшдәҝә, 
Чүмһојмә рәħһој түрә әдәт сохдә һә тимор. 
 
Чүмһојмә әз тү бәгәј јә ҹононә нәс дирә, 
Килит дүлмә бәсдәји, вокун урә, бош очор. 
 
Ингәдә џәзоб нәди, һәчиш әз әшг тү сүстүм, 
Бијо дүл Шәбәтәјә јәболугә тү сох шор. 
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Әҹәји тү 
 

Ә һәр ҹиҝә ҝәшдәм түрә, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
Ә кон дүлмә дошдәм түрә, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
 
Шәвһо һич хов  нисди мәрә, 
Әшг-сәвҝитү бәсди мәрә, 
Инсофлу бош, дәс ди мәрә, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
 
И ошугә бимор дирәт, 
Ҝүлһој богчәш бимор бирәт, 
И ħол инсон нә винирәт, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
 
Ә һәнҝ бүлбүл әз әшг тү сүст, 
Әз хәјол тү руз нисд дүрүст, 
Түсүз дәџәм џүмүр һич нисд, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
 
Әрчү сохдә ә ҹун гәсдә, 
Руј чарундә, рәħә бәсдә, 
Чүмһо ҝәшдә, ҝуш ә сәс дә, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
 
Шәбәтәјүм, әз әшг хәсдә, 
Мәһил дүлә һә ҝирисдә, 
Әз әшг тү дүл ә ħәвәс дә, 
Әҹәји тү, ә мәһримә? 
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Духдәр Гүбәји 
 

Ә дур ҝәрәк нисди һич ҝәшдә урә, 
Ә гәд рачһо дәри духдәр Гүбәји. 
Мәрд ә дүл, ә сәр дәс һә дошдә урә, 
Тоҹ ә сәрјү вәри, духдәр Гүбәји. 
 

Әри хунәј бәбә јә шәвглү чирог, 
Әри һәр кор хунә зирәки, ујог, 
Руј бәбә-дәдәјә мисоху үзјог, 
Бәбәрә духдәри, духдәр Гүбәји. 
 

Хәһәрҝили дәдәј, дәс расди дәдәј, 
Духдәрә әз кук кәм нәс хосдә дәдәј, 
Ә духдәр имидә һә бәсдә дәдәј, 
Дәдәјә духдәри, духдәр Гүбәји. 
 

Әз һәр сурһој бирор миҝүрү хәбәр, 
Әри мозол бирор мокуну чәнд дәр, 
Војҝәһој дүлјүрә соху јәр-бә-јәр, 
Бирорә хәһәри, духдәр Гүбәји. 
 

Ә гәд хәлг, ә мәҹлүс ħәјо данусдә, 
Ҹиҝәј ҝофә, норә појә данусдә, 
Мүħбәт дүлјү ҹовоб “һојә” данусдә, 
Ә дүл сәвҝидори, духдәр Гүбәји. 
 

Имбурузи духдәр џәрүс сәбәћи, 
Хосдә дүл духдәри ҝәһәш, фирәћи, 
Никијә гисмәтһо урә ћәрмәћи, 
Ә нум дәдәј вәри, духдәр Гүбәји. 
 

Әри кифләт хүшдә мусухуну ҹун, 
Кифләтсүз нидану ћолол тикәј нун. 
Толићмәнди1 кифләт әријү гонун, 
Ә ћүрмәт хәлг дәри, духдәр Гүбәји. 

____________ 
 
1 Толићмәнди – бәхди-мозоли, үшүги, поки, оводу бирәји.  
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Шолумирә мивиним 
 
Ә хори Исројил мә әдәм ҝәшдә, 
Дүлмә фирәһ бирә ә гәриш синә. 
Хори ә һәнҝ тилсим имурә дошдә, 
Худо хәлгә дори ә инҹо бинә. 
 

Нәһоги нә бири виҹирәј Миши, 
Џәсәллү- ширлүни сәдигә хори. 
Чәнд караз воҝошди әз рәħ гујмиши, 
Ҝәнә нә дириҝәш хәлг рәħ һомори. 
 

Офдорим, вәхүшдим, мүрдим, зиһисдим, 
И хәлгмә ҝирошди әз чәнд имтиһон. 
Әз хосдәј ән Худо вәтәнлү һисдим, 
Мозолмәнди појә норәҝор инсон. 
 

Һашданки нәфәс дә ә хокһо, сәнгһо, 
Инҹо дүл ҝәрм сохдә һәр тикәј хори. 
И хори дириҝәш чәнд ҹиро ҹәнҝһо, 
Инҹо хәлг имурә руħ вәромори. 
 

Әз сохдә бәдиһо пәшму имбошут, 
Хәлг мәрә ә чүм ән дүшмә дирәҝор. 
Иму нә бисдорим, уһош нибошут, 
Хәлг мәни дүнјорә нурә дорәҝор. 
 

Сәр нә вәдәбәрдүм мә тә имбуруз, 
Ә чүмһој умогһо әрчүним сәнҹәг? 
Шорлу, ләпәлү бу әз џүмүр һәр руз 
Шолуми ҝәрәки имурә әнҹәг. 
 

Тәкәј бијо муним иму тамаруз, 
Сокити, динҹирә әрчү нә виним? 
Иму ни имбошим һич вәхдиш сәргуз, 
Мәħәл шолумирә һәлә мивиним.                     
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Боворим нисди 

 
Насданум сохдәмҝә нәлојигә кор, 
Әдәј дәниширә, тәхсиркор ҝәшдә. 
Әҹә гәләт сохдәм, бирәм мә џонкор, 
Мә нарази һишдәм түрә әз хүшдә!? 
 

Ҝуҹлујә әшг дәбу јә вәхт ә џәрә, 
Насданбирим бирә әз јәки һич дур. 
Мүвәħ ә ҝиҹ дарафд, вир сохдим сәрә, 
Нә винирим һичиш, ә тәһәр дү кур. 
 

Бири астарајмә, мәш мәнҝтү бирүм, 
Түрә әдәмбүрүм вәрзундә һәр вәхд. 
Мә түрә ә тәхт ән дүлмә нүшүндүм, 
Әри мә данусдум тилсим мозол, бәхд. 
 

Түрә һәр чү војисд, џүмүрмә, ҹунмә, 
Әз мишбәħ, әз гоһум војисд бошум дур. 
Тү һәр руз докундә зәħәр ә хунмә, 
Нә һишди әримә һәмсолә, сабур. 
 

Мә хосдум, дүл түрә ә дүл мә бәсдүм, 
Војисд битәв џүмүр әкимә муни. 
Муҝум: “Тү гобул сох, мә чүтам һисдүм, 
Әҝәр хосдәниҝә әз дүли, ҹуни”. 
 

Гисгонҹи дүл түрә әз дору хурдә, 
Рази нә бисдори ә бирә бәхшә. 
Һәр руз јовош-јовош појисдә дуртә, 
Дүлмәрә хүрд сохди ә тәһәр шишә. 
 

Мәрә тәхсир сохдә  вирихди, рафди, 
Јәкиҝәрә дори дүл нә дәс түрә. 
Ә гүҹәг јәкиҝә тү ҝәрми офди, 
Үзҝәси һисс сохдә у нәфәс түрә. 
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Мәрә нә војисди әзини гисмәт, 
Имоһој әз дәрд тү дүл мә губ бәсди. 
Мәрә әдәј күшдә ҹироји, ħәсрәт, 
Ћәјиф ә чүнтүниш боворим нисди.  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МӘЏӘНИҺО 
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Дәдәјмәни 
 
Расдә инсон, һәглү, Ÿәзиз, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
Хушхосијәт, дүлү тәмиз, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
 
Шәвһо ховсүз амбар мунди, 
Нәнәм-нәнуј Ÿәјил хунди.  
Нә ҝуфдири ки, вомунди, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
 
Дәдәјмәни, дәдәјмәни, 
Џүмүрбоги ә дүл дәри. 
 
Балаһорә кәлә сохди, 
Үшүг дори, ҝовлә сохди. 
Әри кәсһош дүлү сухди, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
 
Ә Ÿәрүси, гүдүшиһо,  
Ә никиһо, ә шориһо, 
Кумәк бирә дәс дориһо, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
 
Ә ҝәрәки рәħ норәҝор, 
Уҝут, ковнә, дүл дорәҝор, 
Ә ħүрмәт хәлг домундәҝор, 
Сәдигә зән – дәдәјмәни! 
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Хәлгмә ҹуһурһо 

 
Ә синә кәширәјт һовој догһорә, 
Бирәји данусдәјт бәһәр богһорә, 
Ширин-ширин хурдәјт ов билогһорә, 
Дәвләтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо. 
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Гиног әз хунәһо һич вәхд нибу кәм, 
Ә сәр сүфрә марав чәнд ҹиро дәŸәм, 
Чојник чој мәхмәри нимуну әз дәм,  
Џәдәтә дошәдәнит, хәлгмә ҹуһурһо.  
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Духдәрһо рач рачһо, ҝәдәһо иҝид, 
Шорә мәҹлүсһорә ә дүнјо минит, 
Ә нурлујә сәбәħ бәсдәнит имид, 
Мүħбәтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо.   
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Һәмишә сохдәнит ħүрмәт ә јәки, 
Дәс дусдирә мидит әри кумәки, 
Дүшә пишо минит ҝәрәк бирәки, 
Ћүрмәтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо. 
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Күк ишму домунди ә Кәлә Гафгаз, 
Бири пәришониш, бири вәхдһош саз, 
Џүмүр ишму ҝәрдо фировон, дураз, 
ҸүрŸәтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо. 
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Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Гүбә, Боку, Дәрбәнд, Огуз вәтәни, 
Москва, Америка таза мәскәни, 
Ә Исројил һәр кәс имид бәсдәни, 
Гисмәтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо. 
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
Мозолмәнд, бәхдәвәр ҝәрдошит ишму, 
Товушә рузһорә виношит ишму, 
Чәндгәдә дүнјоһ һисд, муношит ишму, 
Милләтә дошдәнит, хәлгмә ҹуһурһо. 
 

Ҹуһурһо, ҹуһурһо, хәлгмә ҹуһурһо, 
Әз ишму шор бирә дүлмә, ҹуһурһо. 

 
 

Јәршоләјим 
 
Ә сәр Сион гојим бирәј, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 
ҸәŸмәт ҹуһурә вәчирәј, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 

 
Јәршоләјим, Јәршоләјим, 
Әз тү шорим, Јәршоләјим. 
Ә чүм дүшмә һә дәрзәјим, 
Мунош гојим, Јәршоләјим. 
 

Довид түрә Ÿүмүр дори, 
Сә дин инҹо бинә нори, 
Чүм ән дүнјоh ә тү дәри, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 
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Јәршоләјим, Јәршоләјим, 
Әз тү шорим, Јәршоләјим. 
Ә чүм дүшмә һә дәрзәјим, 
Мунош гојим, Јәршоләјим 

 
Дү һозор сал дирәј тү ҹәнҝ, 
Хори вәҝүрд әз хун һә ранҝ, 
Јә тарихи инҹо һәр сәнг, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 
 

Јәршоләјим, Јәршоләјим, 
Әз тү шорим, Јәршоләјим. 
Ә чүм дүшмә һә дәрзәјим, 
Мунош гојим, Јәршоләјим 

 
И хоритү динҹи винү, 
Хәлгтү бинәј Мигдош бинү 
Әз голутиш пој вәчинү, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 
 

Јәршоләјим, Јәршоләјим, 
Әз тү шорим, Јәршоләјим. 
Ә чүм дүшмә һә дәрзәјим, 
Мунош гојим, Јәршоләјим 

 
Ә Мошијәħ имид әз сәр, 
Јә руз мијов мокуну дәр, 
Ҝовлә имбу хәлг тәвәсәр, 
Јәршоләјим, Јәршоләјим. 
 

Јәршоләјим, Јәршоләјим, 
Әз тү шорим, Јәршоләјим. 
Ә чүм дүшмә һә дәрзәјим, 
Мунош гојим, Јәршоләјим 
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  Мозолмәнд ҝәрдојм 

 
Әз пәнҹәрә товуш мәнҝи мидиров, 
Нишон дирә јор ә пишо мәдиров, 
Ҹироји ә Ÿәрә бил һич нә диров, 
Тәвәсәр ә јәки мозолмәнд ҝәрдојм. 

 
Зомонә, зомонә нә бур омунә, 
Ҝовләји овурдә, дур сох јомонә. 
Мүћбәт иму муно сугдә нишонә, 
Тәвәсәр ә јәки мозолмәнд ҝәрдојм. 

 
Софо мүћбәт ә һәнҝ офдә хәзинә, 
У ҝәрәки әри гојимә бинә, 
Әнҝүшдһо дараво ә шорә хинә, 
Тәвәсәр ә јәки мозолмәнд ҝәрдојм. 

 
Зомонә, зомонә нә бур омунә, 
Ҝовләји овурдә, дур сох јомонә. 
Мүћбәт иму муно сугдә нишонә, 
Тәвәсәр ә јәки мозолмәнд ҝәрдојм. 

 
 

Сәвҝи 
 

Духдәр:  Тү ҝуфдирә, хосдә мәрә,  
  Һисс сохдәнүм хиник бирәј. 
  Бәлкә үзҝә јә духдәрә, 
  Дирәј, хосдәј, дүлә дорәј. 

 
    Ҝәдә: Мә хосдәнүм әнҹәг түрә, 

  Ә ҝофһојмә тү сох бовор. 
  Мозол мидү рәћ имурә, 
  Дәрд ни имбу, дүл имбу шор. 

 
Духдәр:  Мә түрә әз ҹунмә зијод хосдәнүм, 
    Ҝәдә:  Һәр вәхд сәвҝимурә ә дүл дошдәнүм. 
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Духдәр:  Мәрә воисдәни бошум мәһритү, 
    Ҝәдә:  Дүлмә вокундәји әнҹәг әритү. 

 
Духдәр: Мәрә сәвҝи тү ҝәрәки, 

 Түсүз ләззәт Ÿүмүр нибу. 
 Түрә хуно јор бирәки, 
 Бәхдәвәри кәм ни имбу. 

 
Духдәр:  Мә түрә әз ҹунмә зијод хосдәнүм, 
    Ҝәдә:  Һәр вәхд сәвҝимурә ә дүл дошдәнүм. 
Духдәр:  Мәрә воисдәни бошум мәһритү, 
    Ҝәдә:  Дүлмә вокундәји әнҹәг әритү. 

 
 

          Тү ән мәни, мә ән тү 
 

Әри духдәр гәбләјмә Марина  
 

Түрә дирүм, данусдум, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 
Ә әшглү гуш чарусдум, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 

 
Иму үзҝә, дур бирим,  
Бәгдә нәзник бисдорим, 
Әз јәки мүћбәт дирим, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 

 
Түрә јор данусдәнүм, 
Әз дүл, әз ҹун хосдәнүм, 
Ә тү имид бәсдәнүм, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 

 
Түрә јә руз нә дирүм, 
Әз дәрд азар мәҝирүм, 
Һәр вәхд әз дәстү ҝирүм, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 
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Һәшданки вәхд лап ди бу, 
Чүмһо түрә дирәбу, 
Түсүз рузмә руз нибу, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 
 

Ошугтүнүм һәр вәхд мә, 
Тү тоҹ мәни ә тәхтмә, 
Түни мозол нә бәхдмә, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 

 
Әз Худоји тәвәгә, 
Һә хоји и сәдигә, 
Шор ҝәрдојм һәр дәгдәгә, 
Тү ән мәни, мә ән тү. 
                                

Шәбәтәјә “ҹон” һисди, 
Чәнгәдә дәврон һисди, 
Јор, мәрә ҝумон һисди 
Тү ән мәни, мә ән тү! 

 
Тү ҝәрәки мәрә 

 
Тү ҝүлмә бисдориҝә, ҝүл әрчү мәрә, 
Түсүз дүлмә  тоб доҝә, дүл әрчү мәрә. 
 

Мәрә и дүнјорә,  ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш, әри чү мәрә. 

 
Оморәнҝә, ҝүл дорәнҝә, һашдан дүнјоһ әнмәни 
Әшг хосдәнҝә, дүл дорәнҝә, һашдан дүнјоһ әнмәни, 
 

Мәрә и дүнјорә, ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш, әри чү мәрә 

 
Тү јор мә бисдориҝә, јор әрчү мәрә, 
Тү шәвмә бисдориҝә, руз әрчү мәрә 
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Мәрә и дүнјорә,  ћофтранҝә дорутҝәш, 
Џәсмурә, чүшмә, мәнҝә дорутҝәш, әри чү мәрә. 
Тү ҝәрәки мәрә, 
Тү ҝәрәки мәрә. 

 
 
 

Тү мәрә һисди 
 
Ә гәриш бог-богчә ҝәшдәнүм түрә, 
Сурәттү вомунди ә дорһо бәлкә. 
Ә кон хосдә дүлмә дошдәнүм түрә, 
Унҹо мәскән ҝүрдәј ә тәһәр мәлкә. 
 

Тү мәрә һисди, ә јор, 
Ә сәсмә сәс ди, ә јор. 
У әшглүјә дүл мәрә 
Ә дүлтү бәсди, ә јор. 

 
Тү әримә ә һәнҝ кәширә нәфәс, 
Түрә бијо винүм ә јонмә һәр вәхд. 
Ә гисмәтмә домун, ә дәсмә ди дәс, 
Мә сәдигтү бошум, тү әримә бәхд. 
 

Тү мәрә һисди, ә јор, 
Ә сәсмә сәс ди, ә јор. 
У әшглүјә дүл мәрә 
Ә дүлтү бәсди, ә јор. 

   
 
 

 
 
 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 90 - 
 

 
Түсүз 

 
Әҹиҝәј әз сәвҝи вәҝирим дәŸәм, 
Шорәдүл, бәхдәвәр зиһим дәвронә. 
Чүмһојтү чарусдәт ә әлов шәŸәм, 
Мәрә сухундәнүт ә һәнҝ пәрвонә. 
 

Түсүз хушбәхт нибошум, јор, 
Әз дүл хосдә сәвҝитүнүм. 
Түрә һәр вәхд мисохум шор, 
Џүмүр мәрәш түрә мидүм. 
 

Мә ә тү сәдигүм, бијо сох бовор, 
Јә үзҝә инсонә чүммә нәс дирә. 
Бијо гисгонҹ мәбош тү нәһог, әј јор, 
Ә зир пој мәдәшән софо сәвҝирә. 
 

Түсүз хушбәхт нибошум, јор, 
Әз дүл хосдә сәвҝитүнүм. 
Түрә һәр вәхд мисохум шор, 
Џүмүр мәрәш түрә мидүм. 

 
Мә әз әшгтү томом вир сохдәм сәрә, 
Ҹиҝә нәс офдәнүм тә түрә дирә. 
Ә тәл мүħбәтәвоз тү бәсдәј мәрә, 
Дүлмә нидав әз дүлтү ҹиро бирә. 
 

Түсүз хушбәхт нибошум, јор, 
Әз дүл хосдә сәвҝитүнүм. 
Түрә һәр вәхд мисохум шор, 
Џүмүр мәрәш түрә мидүм. 
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Хосдәнүм мә 

 
Ә ловһојтү хәндә вәри, 
Ә хәндәјтү шәрик бошум.   
Түрә дәрдсүз винирүмҝә, 
Џүмүр, рузмә хуш имбошум.  
 

Дур ҝәрдош әз дәрдү-сәр, 
Хәндәруј бош, дүлвәбәр.        
Токи ҝуји тү әз мә, 
Хосдәнүм мә. 

 
Ә зуһун хәлг дәшәнди 
Тү мәрә ҝәнә, сәвҝим.     
Тәвәсәр ҝүрдәј, әхи, 
Ә дүлмә бинә, сәвҝим. 
 
Ҹироји чәтинә кор, 
Ә сәвҝимә сох бовор, 
Дү-јәкирә сохим шор. 
 

Дур ҝәрдош әз дәрдү-сәр, 
Хәндәруј бош, дүлвәбәр.        
Токи ҝуји тү әз мә, 
Хосдәнүм мә. 

 
Сијә чүмһо ҹун вәҝүрдә, 
Ә чүмһојтү мә бәнд бирәм.    
Мәрә мүħбәт гувот дорә, 
Ә чүмһојтү ħәјот дирәм.         
 

Дур ҝәрдош әз дәрдү-сәр, 
Хәндәруј бош, дүлвәбәр.        
Токи ҝуји тү әз мә, 
Хосдәнүм мә. 
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Ә зуһун хәлг дәшәнди 
Тү мәрә ҝәнә, сәвҝим.     
Тәвәсәр ҝүрдәј, әхи, 
Ә дүлмә бинә, сәвҝим. 
 

Дур ҝәрдош әз дәрдү-сәр, 
Хәндәруј бош, дүлвәбәр.        
Токи ҝуји тү әз мә, 
Хосдәнүм мә.... 

 
 

Мә мијом  
 
Војисдә вокунум дүлә әри тү, 
Ҝујум, мә чәндгәдә хосдәнүм түрә. 
Һәмишә ә хосдә дүлмә дәри тү, 
МәŸносүз миданүм түсүз Ÿүмүрә. 
 

Түни астарајмә, мәш ки мәнҝтүнүм, 
Иму һәм нәзниким, һәмиҝә дурим. 
Војҝәј дүлмә түрә әки мә винүм, 
Мә мијом, әз јәки софо вәҝирим. 

 
Ворвориһо мирасунут сәсмәрә, 
Ә рујтү мисохи һисс нәфәсмәрә. 
Мә түрә ниһилүм дәрд-гәм кәширә, 
Гуш имбошум, мијом мивүнүм түрә. 
 

Чүмһојмә Ÿиломә ә чәнд ранҝ дирә 
Мәлħәмә сәс түрә тәјтә шинирә. 
Ҹиројирә Ÿүмүр дураз нәс бирә, 
Мә мијом, әри мә мокуни дәрә. 
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Мијофдум түрә 

 
Ә әлов әшг сухундә, 
Бәгдә әз мә дур мундә. 
Әҹә рафди, ә унҹо 
Чүм ә сәртү вомундә. 
 
Насданум, чүтам тоб дүм, 
Ә рәħтү домунди чүм. 
Әри тү гурбу ҝәрдом, 
Кәј мијој, түрә винүм. 
 

Миҝәшдүм һәр ҹиҝәрә, 
Импүрсүм түрә , әј јор. 
Микәшүм һәр сәŸәрә, 
Мијофдум түрә, әј јор. 

 
Ошугум, сухдә синә, 
Ә дүлмә ҝүрдәј бинә. 
Гәһри бирә рафдиҝәш, 
Мухојум түрә ҝәнә. 
 
Ә тараф мә чүм ҝәрдун, 
Гәһри нә бош, дүл хәндун. 
Ингәдә ҹофо дорә, 
Хәлгә ә мә нә хәндун. 
 

Миҝәшдүм һәр ҹиҝәрә, 
Импүрсүм түрә , әј јор. 
Мидорум сабурмәрә, 
Мијофдум түрә, әј јор. 
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     Бијо ⱨәзизмә 
 
Бијо ⱨәзизмә, 
Бијо ⱨәзизмә, 
Чүмһојмә дәри 
Һәр вәхд ә рәћтү.     
Ә ⱨилом сәвҝи  
Мәнүм ћәрмәћтү. 
Ә түнүм бәнд мә, 
Ој мозолмәндмә. 
 
Ә и рачә дүнјоһ 
Һич нисди тој түрә. 
Сәвҝи түни дәрјоһ, 
Јор, әдәј кәширә 
Ә хүшдә мәрә, 
Ҹун дорә мәрә. 
Тү гисмәт мәни, 
Әшг, мүћбәт мәни. 
 
Омон, омон, јар, 
Әдәм зәрә пар             
Ә тәһәр гуш мә, 
Әз әшг сәрхуш мә. 
 
Бијо ⱨәзизмә, 
Бијо ⱨәзизмә. 
Товуш чирјәт тү 
Дүлмәрә бәсди. 
Тәхсиркор нисдүм, 
Дүл түрә хосди. 
Пој ә пишој мә, 
Үшүг чүмһој мә. 
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Ә сәр һүндүрә догһо 

 
Ә сәр һүндүрә догһо       
Ҹәјрон вәрдүши. 
Ов палаша билогһо 
Ә ҹун лап нүши. 
Ә гәд бәһәрлү богһо 
Ҝәшдә чү хуши. 
 

Чичәк-ҝүл догһо, 
Сәрин билогһо. 
Ћәзз, тәмәħ дорә         
Бәһәр ән богһо. 
 
Бијо, бијо ләззәт вәҝи әз инҹо, 
Түрә ҝәнә моју бијој ә инҹо. 

 
Ә сәр һүндүрә догһо      
Мијовт гиногһо. 
Дүлә сәрин мисоху 
Ов ән билогһо. 
Ә дүл ҹовонһо суху 
Әшглү чирогһо. 
 

Ә гәл тәбиәт 
Тәмиз, пок мүħбәт. 
Софо әшг ҝәрдо 
Ә һәр кәс гисмәт. 
 
Бијо, бијо ләззәт вәҝи әз инҹо, 
Түрә ҝәнә мојү бијој ә инҹо. 
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Сәрҝәј 

 
Әри јоровурдә Сәрҝәј Абаев  
әз нум бирорjү Виктор Абаев 

 
Дәдәј Шүшән војҝә сохд Ÿәрүс винү, 
Сәрҝәј хәләф бинәј мишбәħә бинү, 
Софја хәһәр зурна-говолә шинү, 
Ә хунәјтү Ÿәрүс диров, ә Сәрҝәј, 
Ә Ÿәрүси ҹәŸмәт бијов, ә Сәрҝәј. 
 
Војҝәј дәдәј, хәһәр нә бирә томом, 
Сијә шолә дәҝүрд товушә Ÿилом.  
Мәрҝ1 бивәхд һәнҹундә2 әз Ÿәҹәлә ҹом, 
Дәдәјсүз, хәһәрсүз һишд түрә, Сәрҝәј, 
Дог дәдәј, дог хәһәр күшд түрә, Сәрҝәј. 
 
Ә һәнҝ васал оморәнки ә хунә, 
Мијовурди товуш мәнҝи ә хунә. 
Дәдәј гурбу мисохд әритү  ҹунә, 
Оморәјтү миŸид мишбәħ бу, Сәрҝәј, 
Ловој дәдәј түрә ħәрмәħ бу, Сәрҝәј. 
 
Ҝуфдурум, ә рәħһо тү хүшдәрә дор, 
Рәħһој дүнјоh һич вәхд нә бири һомор. 
Садан вәдиромо ә рәħтү, бирор, 
Тәшнәј бирорсүзи ҝурунд, ә Сәрҝәј, 
Хәләфһо бәбәсүз мунди, ә Сәрҝәј. 
 
Кукһојтү гәлхәнүт әри хунәјтү, 
Ҹәħмәт шинохдәни сугди бинәјтү, 
Нум түрә мидору сәбәħ нәвәјтү, 
Ҝоф нисохум әз мүрдәји, ә Сәрҝәј, 
Тү әриму һә зиндәји, ә Сәрҝәј! 

 
____________ 
 
1 Мәрҝ – мүрдәји, Ÿәҹәл 
2 Һәнҹундә – хурдә (ов, ички...) 
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Ә амбара ҹиҝә риз појтү вәри, 
Ә дүл хосдәҝорһо һәмишә дәри, 
Ћолол сохдә, ħололирә тү бәри, 
Чү ҹовон варасди Ÿүмүрә, Сәрҝәј 
Молохһо мидорут руħ түрә, Сәрҝәј. 
 
Сәрҝәј бирор, догум, сүсдүм әритү, 
Мә Витјәјүм, һә ҝирүсдүм әритү, 
Сифир Тиро мә нүвүсдүм әритү! 
Ә сәр Сифир Тиро варај тү, Сәрҝәј, 
Әзи дүнјо рази бурај тү, Сәрҝәј. 

 
 
 

Јә түрә хосдәм 
 
Ә синәјмә дүлмә куфтә 
Түрә дирә. 
Тү әримә мәнҝи, офтә, 
Товуш дорә. 
 
Әз әшг дүлмә бири назук, 
Урә мәкәш ә тәһәр сим. 
Рәħ сәвҝиму бу Ÿәсонт, сук, 
Ә хушбәхтә рузһо расим. 
 
Јә түрә хосдәм, 
Тү мун әкимә. 
Јә түрә хосдәм 
Ој, сәвҝилимә... 

 
 

 
 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 98 - 
 

   
  Ә богчәј Сәвҝи 
 
Ә богчәј сәвҝи 
Тү рача ҝүли. 
Тү војҝә-вәҝир, 
МәŸни ән дүли. 
 
Мизәнүм һорој,  
Әкимә бијој. 
Түни әгүлбәр, 
Ој рача духдәр. 
 
Офтоји сәбәħ, 
Астараһо дүт рәħ. 
Гисмәтә имид виним, 
Ә јәки муним. 
 
Ә јонмә мундә 
Мәрә ди ħәвәс. 
Түрә ә гәлмә ҝүрдә 
Мә мидүм нәфәс.  
 
Вәс нисди мәрә 
Ҝәрми дәсһојтү. 
Нур дүт дүлмәрә 
Шәвги чүмһојтү. 
 
Ә дүлһо әлов 
Әшг, сәвҝи суху. 
Сәвҝи имид дү, 
Бәхдәвәр соху. 
 
Мә һәр вәхд духдәр, 
Ҝәшдәнүм түрә. 
Тү мәҝәшд ә дур, 
Хосдәнүм түрә. 
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Нәсданүм ҝүрдә 
Түсүз һич гәрор. 
Әри бәхд иму 
Түни, тү очор! 

 
 

Нишинохум 
 

Хосдәнбүрүм әз дүл түрә, 
Бовор сохдә ә сәвҝи. 
И хосдә шор нә сохд мәрә, 
Әз тү нә дирүм сәвҝи. 
 
Тү һәрбој јә војнә ҝәшди, 
Әз ҹовобиш вирихди. 
Ә тәһәр кур јон ҝирошди, 
Ә әлов әшг нә сухди. 
 

Чәндгәдә омориҝәш 
Тү ә појмә ә минәт, 
Тү дүлтүрә дориҝәш, 
Нивини әз мә мүħбәт. 
 
Тәмизә сәвҝимәрә 
Ә дүл бугмиш мисохум. 
Миһилүм дәрд кәширә, 
Түрә хилос нисохум. 

Нишинохум. 
 
Ә дүлтү сузов дәри, 
Әшгтүрә бәјә зәри. 
Ә чүмһојтү пәрдә вәри, 
Софә әшгә нә дири. 
 
Түрә дијә јор ниданум, 
Сәвҝитүрә нә дирәм. 
Јә паҹирә ҝүл миданум, 
Бујурә нә кәширәм. 
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Чәндгәдә омориҝәш 
Тү ә појмә ә минәт, 
Тү дүлтүрә дориҝәш 
Нивини әз мә мүħбәт. 
 
Тәмизә сәвҝимәрә 
Ә дүл бугмиш мисохум. 
Миһилүм дәрд кәширә, 
Түрә хилос нисохум, 

Нишинохум. 
 
Минәт мисохи, 
Тү мусухи, 

Нишинохум… 
 
 

Вәлҝһој гүзүрҝүл 
  

Ҝәнә васал омори, 
Мәⱨни хуним әз шори. 
Нә хов, нә динҹи мәрә, 
Әхи хосдәнүм түрә, 
Ә дүл дошдәнүм түрә. 
 
Бијо шин мәⱨни мәрә, 
Бәхшә ди хәндә мәрә, 
Мәнҝмә тү, чүшмәјмә тү, 
Товуши чүмһојмә тү, 
Јә кәс нисди тој түрә. 

 
Вәлҝһој гүзүрҝүлә 
Әзир појтү мишәнүм 
Џәзизә сәвҝилимә. 
Әримә вокун дүлә, 
Ди унҹо ҹиҝә мәрә, 
Шор сох әз дүли мәрә. 

 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 101 - 
 

 
Вәлҝһој гүзүрҝүлә  
Әзир појтү мишәнүм 
Џәзизә сәвҝилимә. 
Насданбирүм лап һәчи 
Мухојумҝә мә түрә. 
Әгүлмәнди, һәм рачи, 
Һә тү ҝәрәки мәрә. 

 
Тү әз булвар ҝирошдә, 
Ә пәсәјтү чүм ҝәшдә. 
Әз ловтү ⱨәсәл рихдә, 
Инсонә әсир сохдә, 
Тү ширинә зәћәри. 

 
Инҹә-инҹә чүм норә, 
Џәрәбир гәл ҝи мәрә,  
Әз дүли хосдәм түрә, 
Үзҝә ҝәрәк нисд мәрә, 
Дүл мәрә дорәм түрә.  

 
Вәлҝһој гүзүрҝүлә 
Әзир појтү мишәнүм 
Џәзизә сәвҝилимә. 
Әримә вокун дүлә, 
Ди унҹо ҹиҝә мәрә, 
Шор сох әз дүли мәрә. 

 
Вәлҝһој гүзүрҝүлә  
Әзир појтү мишәнүм 
Џәзизә сәвҝилимә. 
Насданбирүм лап һәчи 
Мухојумҝә мә түрә. 
Әгүлмәнди, һәм рачи, 
Һә тү ҝәрәки мәрә. 
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Тү ә дүл дәри 
 

Ҝуј виним, бисдорим ҹиро әри чү, 
Әз јәки дур мундим иму имоһој. 
Һәвәл чүтам хосдәм, ә дүл дә һәчу, 
Һәмишә мизәнүм мә түрә һорој. 

 
Сәвҝимурә дошдәнүм мә, 
Түрә һәр вәхд ҝәшдәнүм мә. 
Бисдориҝәш тү, әз мә дур,  
Мијофум. 

 
Тү, тү, тү, тилсиммә бирәј. 
Тү, тү, тү, мәрә әшг дорәј. 
      Тү, тү,тү, јә руз оморә, 
      Тү, тү, тү, хушбәхд сох мәрә. 
 

Сәбәħ-шәв фикирмә һә ә јон түни, 
Мә әшгсүз, сәвҝисүз лап бирәм бимор. 
Дүлмәрә дорәмһо у инсон түни, 
Воҝошдә мисохи ҝәнә мәрә шор. 

 
Сәвҝимурә дошдәнүм мә, 
Түрә һәр вәхд ҝәшдәнүм мә. 
Бисдориҝәш тү, әзмә дур,  
Мијофум. 

 
Тү, тү, тү, тилсиммә бирәј. 
Тү, тү, тү, мәрә әшг дорәј. 
      Тү, тү,тү, јә руз оморә, 
      Тү, тү, тү, хушбәхд сох мәрә. 
 
Тү, тү, тү, тү гисмәтмәни. 
Тү, тү, тү, тү мүħбәтмәни. 
      Тү, тү, тү, тү тоҹ ән сәри. 
      Тү, тү, тү, ә дүлмә дәри. 
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Овозәј Вагзалы 
 

Овозәј Вагзалы расу ә һәр јон, 
Ә шорә нијәтһо пур бу дүл инсон, 
Балара докундә ә рәħ дәдәј ҹон, 
Џәрүс бирә вәхдә ә јор дировун. 
 

Ҹон дәдәј тү рәħ сох, ҹон дәдәј рәħ сох, 
Џәзизә балара, ҹон дәдәј рәħ сох. 

 
Вагзалы гуј сохдә әз дүл дәрдһорә, 
Имурә бәхш дорә васал әшгһорә, 
Џәрүси-гүдүши кук-духдәрһорә, 
Бәбә, дәдәј һәр вәхд дүлшор ҝировун. 
 

Ҹон дәдәј тү рәħ сох, ҹон дәдәј рәħ сох, 
Џәзизә балара, ҹон дәдәј рәħ сох. 

 
Вагзалы һәммәрә Ÿәзиз, дусд сохдә, 
Астараһој Ÿәсмуш әз сәвҝи сухдә, 
Ћәтон бәхдәвәр зиһ и рача вәхдә,  
Дәс Ÿәрүсә ҝүрдә әз дәр дировун. 
 

Ҹон дәдәј тү рәħ сох, ҹон дәдәј рәħ сох, 
Џәзизә балара, ҹон дәдәј рәħ сох. 

 
            У духдәр 

 
Бирәм мә јозуг, бимор, 
Мәрә шәнди у духдәр. 
Сәрмәрә сәхд ә болә 
Лап дәшәнди у духдәр. 

 
Чүм дири, дүлиш хосди 
Јә хубә руз Һомуну. 
Јәкиҝә ҝәрәк нисди, 
У бијо јормә муну. 
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Ә миҝләј дүл нә әгүл 
Домундә ҝәшдүм чорә. 
Ҝүлсүз нәс хундә бүлбүл, 
Һорој зәнит у јорә. 
 

Томодә 
 

Томодә, ә мәҹлүс 
Нүшдәт ħәтон нә Ÿәрүс. 
Бирор-домор шор бирәт, 
Согдүшһо дәсдә ҝүрдәт. 

 
Зурна-говол ħәзз дорә, 
Гиногһо дироморә. 
Ә соги Ÿәрүс-ħәтон  
Пәјлә зәнү һәр инсон. 

 
Ој ҹәŸмәт, мәјду ҝирит, 
Вәҹәјит, шори сохит. 
Дәдәјһо, бәбәһорә 
Әз јор нә вәдәшәнит. 

 
Томодә, ә мәҹлүс 
Нүшдәт ħәтон нә Ÿәрүс. 
ҸәŸмәт, пишо оморә 
Воҹовунит уһорә. 

  
Томодә, хундәҝор, 
Џәдәт ән милләтә дор. 
Бәниҝорурә1 хунит, 
Һәммәшму рази мунит. 

 
____________ 
 
1 Бәниҝору – Ә Ÿәдәт ҹуһури ҝиро, пишој Ÿәрүси варасдә одоми- 
   һој ħәтон нә Ÿәрүс ҹәрҝә зәрәнүт нүшдә әри ә јор овурдә әз һәр- 
   дү тараф гоһум-гәрдәшә. Хундәҝор јә хонәндә, јә нәбуҝә әз одо-   
   миһој мишбәħәһо бирә.  
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Духдәр гунши 
 

Гуншимурә јә духдәри, 
Ҝујҝә әз Ÿәсму офдори. 
Ә рачи әз мәнҝиш рачи, 
Ә дәсдәј духдәрһо тоҹи. 
 
Ки ни хоју и духдәрә? 
Һәммә ә јү бири ошуг. 
Моҹовуну ҝәдәһорә 
Хәндә-хәндә, очуг-очуг.  
 
И духдәр амбар Ÿошири, 
Әри ән уш назлу бири. 
Ки хосдәҝә әз дүл урә, 
Гуј мисоху әз дәр урә. 
 
Әз пул, әз мол вир нә сох сәр, 
Бәхд түрә гуј нә сох, духдәр. 
Ә гәдәрү хој һәрчүрә, 
Рәħо нәди мозол түрә. 

 
 

      Бәнәвшә  
 
Ә савза вишә 
Буј шәнд бәнәвшә. 
Ој рачә духдәр, бијо 
Пишо ди дүшә. 
 
Бәнәвшә, 
Әз вишә, 
Варавун 
Рач дүшә. 
 
Дүл вәбәрү бил вишә, 
Инсон хоју ҝүл, гушә. 
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И рачи һәр јон 
Ћәзз дорә јомон.  
И ҹәһ-ҹәлолә 
Бијо дор, инсон. 
 
Гәриши дәврон, 
Дәҝиши зомон. 
Рачи нә мүрү 
Әз дәс ән инсон. 

 
        Тинһо 
 
У тин ән түни, 
И тиниш ән мә. 
Ә у тин - түни,  
Ә и тиниш - мә. 
 
Ә тинһо бирә 
Ћовури гојим. 
Ћовурһојмурә  
Әз дүл-ҹун хојим! 
 
Џүмүр ħовурсүз 
Имбу ләпәсүз. 
 
Тү ә хурдә нун 
Нәшүкүр мәмун. 
Гәдүр хуби дан, 
Һич нә бош надан. 
 
Пишој хисирә 
Хун дувој түрә. 
Әз хов вәхүшдә, 
Ә сәр пој ҝәшдә, 
Ә Офуррәҝор 
Тү имидә дор! 
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      Ә булвар 

 
Мә ә булвар амбар ҝәшдәм, 
Ә јон дәрјоh амбар нүшдәм, 
Инҹо дирәм јә духдәрә, 
Иму  сохдәјм сәјр дәрјорә. 

 
Әз гүзүрҝүл 
Дәсдә ҝүрдәм, 
У духдәрә  
Ҝүлә дорәм. 
Ошуг бирәм, 
У духдәрә јормә дирәм. 
 
Чүмһојүни - чүмһој ҹәјрон, 
Ә рачијү бирәм ħәјрон. 
 
Ә богчәј сәвҝи бирәм, 
Ҝүлә чирәм. 
Мәрә сохди лап сәрхуш 
У ҹәјрон. 
Әз әшг ħолмә бири хуш, 
Ҹун урә гурбон. 
 

Мә ә булвар амбар ҝәшдәм, 
Ә јон дәрјоh амбар нүшдәм, 
Инҹо дирәм јә духдәрә, 
Иму сохдәјм сәјр дәрјорә. 

 
Әз ҹун зијод хосдәм урә, 
Рәħо нидүм әз мә урә. 
Ошуг бирәм, 
У духдәрә јормә дирәм. 
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Боку 

 
Бокујмәрә әз һәр тараф  
Ворвориһо тимор сохдә. 
Урә һәр руз дәсһој инсон 
Нәхүш зәрә, һомор сохдә. 
 
Әри ҝүрдә гәл Бокурә 
Ворвориһо ә бәħс дәри. 
Боку әри бокујиһо 
Ән Ÿәзизә шон шәһәри. 
 
Боку ә дүл һәммә дәри, 
Боку рачә шон шәһәри. 
 
Ворвориһо нумлу сохдәт Бокурә, 
Сијә сүрх вәбәрди ħүрмәт Бокурә, 
Ә дүл ән һәр гиног ҹиҝәји урә. 
Бокуни мәскәнмә, хунәјмә Боку, 
Џәзизә  вәтәнмә, бинәјмә Боку. 
 
Вәҝири мисоху һәр балај Боку, 
Гыз галасы1 ширинә балај Боку, 
Ичәри шәһәрјү һисд гәләј Боку, 
Бокуни мәскәнмә, хунәјмә Боку, 
Џәзизә вәтәнмә, бинәјмә Боку. 
 
Сәбәħ-шәв Хәзәрү гәл ҝүрдә урә, 
Ширинә нәнујһо әдәј бәхш дорә. 
Һәр инсон әз рачи ә зүвг оморә, 
Бокуни мәскәнмә, хунәјмә Боку, 
Џәзизә вәтәнмә, бинәјмә Боку.  

 

 
____________ 
 
1 Гыз галасы: Әз јәки гәдимә гәләһој шәһәр Боку.  
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Тү боши јормә 

 
Омори ҝирошди әз пишојмә тү, 
Әшглү ләрз дәшәнди ә ләшәјмә тү, 
Јогин зиһисдәни ә гуншијмә тү, 
Мә бәндтү бисдорум, тү боши јормә. 
 

Әримә Ÿәзизи, 
Әз алмаз тәмизи,  
Шәхинә ә рујтү 
Әз чүшмә ригази. 

 
Түрә нә дирәнки бимор бирәм мә, 
Ә рача чүмһојтү мүħбәт дирәм мә,  
Әз богчәј ән сәвҝи ҝүлә чирәм мә, 
Мә бәндтү бисдорум, тү боши јормә. 
 

Әримә Ÿәзизи 
Әз алмаз тәмизи,  
Шәхинә ә рујтү 
Әз чүшмә ригази. 

 
Астарај ән Ÿәсму кәми әритү, 
Ә ҹунмә, ә дүлмә һәр вәхд дәри тү, 
Дәсһорә вокундә һорој зәри тү, 
Мә бәндтү бисдорум, тү боши јормә. 
 

Әримә Ÿәзизи, 
Әз алмаз тәмизи, 
Шәхинә ә руј тү 
Әз чүшмә ригази. 
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И чү нази духдәр 

 
Мә түрә јә караз дирүм ә мәҹлүс, 
Ә дәсдәј ән рача согдүшһој Ÿәрүс. 
Ә чүммә әз һәммә рачтә бисдори, 
Наз-наз дәнишири, мәрә мәјл1 дори. 
 
И чү нази, духдәр, ә әшг дәшәнди, 
И чү нази, духдәр, ҹун вәдәшәнди. 
И чү нази, духдәр, ошуг бирәм мә, 
И чү нази, духдәр, јорә дирәм мә. 
 
Шәлгәмә мујһој тү әз ҝәрдән дәрә, 
Товуш рачә руј тү сәрхуш сохд мәрә. 
Әсирүм, хилос сох, муним ән јәки, 
Иму мозолмәнди виним әз јәки. 
 
И чү нази, духдәр, ә әшг дәшәнди, 
И чү нази, духдәр, ҹун вәдәшәнди. 
И чү нази, духдәр, ошуг бирәм мә, 
И чү нази, духдәр, јорә дирәм мә. 

 
Һәминон омори 

 
Шинирәм мәŸнирә мә, 
Ә дәстү гитара. 
Сәхд хосдәнүм түрә мә, 
Әз мә ә дур нәра. 
Шәвәји чүмһојтү, 
Әз рачи хумор мә, 
Ширинә ловһојтү 
Мәст сохдәнүт мәрә. 

 
____________ 
 
1 Мәјл –ћәвәс, тәмәћ, војә, нијәт 
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Һәминонә хуно сәвҝимә расди, 
Дүлмәрә мүħбәт тү ә хүшдә бәсди. 
Әз алмаз тәмизтә әшгтү ҝуҹ дорә, 
Ә јор дәшән, 

нә вәдәшән әз јор мәрә 
тү, сәвҝилимә. 

 
Түни и дүнјојмә, 
Мәнҝ, астарајмә. 
Әдәј имид дорә  
Сәвҝитү мәрә. 
ШәŸәм мүħбәт суху 
Һәмишә, духдәр. 
Мозол дәр вокуну, 
Бошим бәхдәвәр. 
 

Һәминонә хуно сәвҝимә расди, 
Дүлмәрә мүħбәт тү ә хүшдә бәсди. 
Әз алмаз тәмизтә әшгтү ҝуҹ дорә, 
Ә јор дәшән, 

нә вәдәшән әз јор мәрә 
тү, сәвҝилимә. 

 
Чар, дәниш 

 
Чәнд вәхди синәјмә сухдә ә әлов, 
Һәм тәшнәјүм, һәми вомундәм. 
Руз нисди ә дүлмә сонҹи нә диров, 
Ә миҝләј фикирһо домундәм. 
 
Чү кори рућ нисди түрә, 
Дүл нә вәҝүрд чүм дирәрә, 
Һәр ҹироји һәвәл кори, 
Рафди, дүлә ҹәзон дори, 
Јор. 
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Оммо, чар, дәниш, 
Түрә хосдәҝорә виниш, 
Назтүш нә сохд мәрә дәҝиш. 

 
Вәхд бирәни ⱨәрс ә чүммә бәјисдә, 
Ҝоһ ҝирисдә, ҝоһ импојум. 
Вәхд бирәни ҝоф зуһунмәш ҝирисдә, 
Мә түрә ҝәнәш мухојум. 
 
Чү кори рућ нисди түрә, 
Дүл нә вәҝүрд чүм дирәрә, 
Һәр ҹироји һәвәл кори, 
Рафди, дүлә ҹәзон дори, 
Јор.  
 

Оммо, чар, дәниш, 
Түрә хосдәҝорә виниш, 
Назтүш нә сохд мәрә дәҝиш. 

 
 

Ҹәјронмә 
 
Һәр фәм сохдә ҹун сухундә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
Һәр фәм сохдә хун рихундә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
 

Ој ҹәјронмә, ој ҹәјронмә, 
И ошугә хој, ҹәјронмә, 
Ә рәħ сәвҝи пој, ҹәјронмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 

 
Сијә чүмһо бәрги чәшмә, 
Рача рујтү товуш чүшмә, 
Инҹә сәсә шинү ҝушмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
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Ој ҹәјронмә, ој ҹәјронмә, 
И ошугә хој, ҹәјронмә, 
Ә рәħ сәвҝи пој, ҹәјронмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 

 
Мә биморум, тү тәбиби, 
Түсүз ħолмә лап хәрәби, 
Ә сәс сәвҝи тү бош тоби, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
 

Ој ҹәјронмә, ој ҹәјронмә, 
И ошугә хој, ҹәјронмә, 
Ә рәħ сәвҝи пој, ҹәјронмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 

 
Назтү әдәј күшдә мәрә, 
Лап әлоҹсүз һишдә мәрә, 
Виниш војҝәј хүшдә мәрә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјонмә. 
 

Ој ҹәјронмә, ој ҹәјронмә, 
И ошугә хој, ҹәјронмә, 
Ә рәħ сәвҝи пој, ҹәјронмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 

 
Әшгтү мәрә әз дүл зәри, 
Имид дорә бүрҹ дүл, сәри, 
Шәбәтәј ә минәт дәри, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
 

Ој ҹәјронмә, ој ҹәјронмә, 
И ошугә хој, ҹәјронмә, 
Ә рәħ сәвҝи пој, ҹәјронмә, 
Тәħно мәҝәшд, ој ҹәјронмә. 
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Ҹонмә 

                                
Ој сәвҝили ҹон, 
Мәҝәшд әз мә јон. 
Чүмһојмә ҝәшдә 
Түрә һәр зомон. 
 
Хосдәнүм түрә 
Әз дүли-ҹуни. 
Товуш чүмһојмә, 
Џүмүрмә түни. 

 
Шинүм сәс түрә, 
Ҝирүм дәс түрә, 
Ә синә кәшүм 
Мә нәфәс түрә. 
 
Мә ошуг түнүм, 
Мә сәдүг түнүм. 
Ә рафдә рәħһо                                
Мә үшүг түнүм. 
 
Чүм ә рәħ дәри, 
 Сәс ә ҝуш зәри. 
Мәрә ҝоф дорәј 
Тү бијој бәри.  

 
Ҝуфдирәј: "Ҹонмә", 
Бирәј ħәјронмә. 
Нәбу боши дур 
Ундә әз јонмә. 
 
Дүлмәрә вәбәр, 
Дәсмәрә ҝи, бәр, 
Ә рача дүнјоһ 
Бошим бәхдәвәр. 
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Шинүм сәс түрә, 
Ҝирүм дәс түрә, 
Ә синә кәшүм 
Мә нәфәс түрә. 
 
Мә ошуг түнүм, 
Мә сәдүг түнүм. 
Ә рафдә рәħһо 
Мә үшүг түнүм. 
 
Чүм ә рәħ  дәри, 
Сәс ә ҝуш зәри. 
Мәрә ҝоф дорәј 
Тү бијој бәри. 

 
Шинүм сәс түрә, 
Ҝирүм дәс түрә, 
Ә синә кәшүм 
Мә нәфәс түрә. 
 
Мә ошуг түнүм, 
Мә сәдүг түнүм. 
Ә рафдә рәħһо 
Мә үшүг түнүм. 
 
Чүм ә рәħ дәри, 
Сәс ә ҝуш зәри. 
Мәрә ҝоф дорәј 
Тү бијој бәри. 
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Ҹунмә бала 

 
Түрә винирәм мә сәрә вир сохдәм, 
Әҹә вирихдә тү, тәк һишдә мәрә. 
Түрә хуно јә рач һич нә дирәм мә, 
Ә түрәвоз әдәм кәјф кәширә мә 

 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала,  
Сијәји чүмһојтү. 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала,  
Џәсәли ловһојтү. 

 
Вәҹәсдә-вәҹәсдә әдәјм ħәзз дирә, 
Бујтү сәрхуш сохдә бәрд әгүл мәрә. 
Ә рујтү шорирә әдәм дирә мә, 
Ә түрәвоз амбар кәјф кәширә мә. 

 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала, 
Сијәји чүмһојтү. 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала,  
Џәсәли ловһојтү. 

 
Офтоји вәхүшдә дорә тов-тови, 
Ә дәрјоһ офдорә астарај шәви. 
Ә түрәвоз ә рач, динҹи мивиним, 
Ә зир товуш мәнҝи ҝәнә мәҹәјим. 

 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала, 
Сијәји чүмһојтү. 
Түни ҹунмә, ҹунмә бала,   
Џәсәли ловһојтү. 
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Шалом 
 

Әри јә гиног әз Боку 
 
Ҝуј шалом, ҝуј шалом, 
Хој шалом, хој шалом! 
 
Чәнд сал ћовурһорә мә һич нә дирәм, 
Ћовурһорә винүм, ћәвәслү бирәм. 
Әз Боку ә Хајфа појә дәнорум, 
Әки ћовурһојмә гиног оморум. 
 

Шолуми, шолуми, шолуми бирә, 
Ћовурһо миданим јәкирә дирә. 

 
Ҝуји, ҝуји, ҝуји, 
Ҝуји, ҝуји шалом. 
Ҝуји, ҝуји, ҝуји, 
Һәми хоји шалом! 

 
Ћовурһо вәҝүрдүт ә Ÿәрә мәрә, 
Гүбәји, Бокуји вокундә дәрә. 
Дәрјоһ ухшәш зәрә ә Хәзәр Боку, 
Сәдиги Исроил, сәдиги хоку. 
  

Шолуми, шолуми, шолуми бирә,  
Һәр инсон шор имбу, шолуми дирә. 
 

Ҝуји, ҝуји, ҝуји, 
Ҝуји, ҝуји шалом. 
Ҝуји, ҝуји, ҝуји, 
Һәми хоји шалом! 
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Ҝәшдәнүм ә Хајфа, Тел-Авив, Холон, 
Әјлат, Јәршоләјим, Рамат-Ган, Ришон. 
Әз дусди, әз ћүрмәт вир бирәм томом, 
Әдәм ә һәр ҹиҝә шинирә: ”Шалом”! 
 

Шолуми, шолуми, шолуми бирә, 
Руј инсон хәндүсдә, чүм үшүг дирә. 
 

Ҝуји, ҝуји, ҝуји, 
Ҝуји, ҝуји шалом. 
Ҝуји ,ҝуји, ҝуји, 
Һәми хоји шалом! 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

НУМЛҮЈӘ 
ШИРОҺО 
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Јә инсон бу 
 

Әри јоровурдә ћүрмәтлүјә 
кук хәлг иму ҹурналист, 
шоһир Рашбил Захарјајев 
(1939 – 1978) 

 
Џәсүл омориҝәш ә ҝурундә вәхд, 
Дүлхомуши дәдәј нә бәбә бири. 
Ә пәсә-пишојү һә ҝәшдиҝәш бәхд, 
Ә  Ÿүмүр амбара чәтини дири. 
 
Дүрүст ә сәр хори појә нә норә, 
Чәтиниһој дәŸво руј-бә-руј појисд. 
Ћәвәс хундәјирә ә пишо норә, 
Амбара сурһорә данусдә војисд. 
 
Гәрбол зәрә-зәрә мивәчи ҝофә 
Сәћиб тиҹә гәләм, палаша мүвәћ. 
Ә тәһәр мирвори мидәчи ҝофә, 
Нүвүсдәһојү бу очор дузә рәћ. 
 
Әз сәр күһнә күрпи миҝирошд, мирафд 
Ћәјрон бирә-бирә ә Шоһдог, Гудјол. 
Сүлмәһој Гәләрә чәнд салһо варафд, 
Ә у рәћһо вомунд ә руј хори хол. 
 
Исројилә дири ҝовләји ҹуһур, 
Ћәсрәт Јәршоләјим дүлјүрә сухунд. 
Џәҹәл ҹоһил бәрдә әз гисмәт сохд дур, 
Әхирдә ә хори Азәрбајҹон мунд. 
  
Ә дүнјоһ әз хүшдә хубә нум норә, 
Хубә Ÿәмәлһојү ә гәд хәлг ҝәшдә. 
ҸәŸмәт мәшбәћјүрә  ћүрмәтә дорә, 
Џәјилһо, нәвәһо нумјүрә дошдә. 
 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 121 - 
 

 
 
Јә инсон бу - ә рәћ дузи ҝәшдәҝор, 
Јә инсон бу – ћүрмәт хәлгә ҝүрдәҝор. 
Јә инсон бу – тум шолуми кошдәҝор, 
Јә инсон бу – ћүрмәт хәлгә бәрдәҝор... 
 
 
 

Мәрдәхәј Овшолум 
 

Әри јоровурдә иҝидә кук хәлг, 
шоһир-классик Мәрдәхәј 
Овшолум Сибири (1860 – 1925) 

 
Тарих хәлг гәдими, данусдә һәммә, 
Мәрдә, ħүрмәтлүјә кукһојүш кәм нисд. 
Әз јә иҝид бәрүм ҝофә јәкәм мә, 
Лојигә кук хәлгә нум, ħүрмәтү һисд. 
 
Ә гирог ән Хәзәр, ә шәһәр Дәрбәнд, 
Мәрдәхәј Овшолум әз дәдәј бири. 
Әз Ÿәјили бирә ә тәбиәт бәнд, 
У дүнјој хүшдәрә ҝинŸидим дири. 
 
Әз Ÿәјили вини гәлпә корһорә, 
Ә ҝушу диромо һә ноләј ҹәŸмәт. 
Џошир ħәзз вәҝүрдә, Ÿони ҹун дорә, 
ҸәŸмәтә хүрд сохдә ҝурундә зәħмәт. 
 
Шоһир нүвүсдәнбу әз ҝүл-бүлбүлһо, 
Тәјтә нә дарафдә ә галмагалһо. 
Әҝәр нимбисдоҝә бирәħмә дүлһо, 
Мәрдәхәј мизиһисд хушбәхдә салһо. 
 
Биħисоби урә вәхүсүнд ә пој, 
Ә пишој залумһо, ҹандармһо појисд. 
Шәв-сәбәħ ħәзүр бу бијов ә һорој, 
Әри милләт хүшдә ҝовләји хојисд. 
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Ә јә дәсү гәләм, јәкиҝә хәнҹәл, 
Гәлхән ҹәŸмәт бисдо, әрхә һәр зомон. 
Ә сәрјү ҝәшдиҝәш булутһој Ÿәҹәл, 
Нә тәрси әз зинҹил, әз бузә зиндон. 
 
Әз вәтәнү  Дәрбәнд һә мәħрум мундә, 
Ә ҹиҝәј шорә руз, дәрди-гәм дири. 
Ә ҝурундә рәħһој Сибир домундә, 
Әхирдә гозонҹ сохд ләгәм “Сибири”. 
 
МәŸниһо, широһо ә зуһун әзбәр, 
Џүмүр дәстон бисдо ә соги һәлә. 
Ә гәриш умогһош ħүрмәтјү зәвәр, 
Һәммә вокундәнбу әријү гәлә. 
 
Залумһој Мәрдәхәј дорә дәс ә дәс, 
Ә пәсә-пишојү кәширүт һәлгә. 
Дүшмә нә вәдәшәнд фүрсәтә әз дәс, 
Зәħәр дорә күшдүт мәрдә кук хәлгә. 
 
Нүвүсдә широһо үшүг винирә, 
Ә гәриш хәлг ҝәшдә Мәрдәхәј - рүħү. 
Ә зуһун инсонһо јә дәстон бирә, 
Әз бүрҝһо ә бүрҝһо нуму мизүһү. 
 
 

       Јаша 
 

Әри јоровурдә бүзүрҝәјә шоһир, 
ħүрмәтлүјә кук хәлг иму 
Јаша Машијахов (1938 – 2001)     

 
Ә һәнҝ бирәнгинә ә сәр чәх зәрә, 
Сәс мүрдәји Јаша күшд дүл һәммәрә. 
Расундут ә һәр јон бәдә хәбәрә, 
Ә гәфләти мүрдә, дәрд бири Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша!  
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Әз Москов ә Гүбә рәħ нори Јаша, 
Ә сал дәдәј хүшдә омори Јаша, 
Ә сәр говрәј дәдәј ҹун дори Јаша, 
Әри дәдәј гәдүш нә зәри Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Џәрс рихундә әри дәдәј һә ҝирисд, 
Дәдәјсүз әријү вәхд Ÿүмүр појисд, 
ДәŸәм зиндәҝуни ҹилид ҝүрд бәјисд, 
Урә хосдә хәлгә дәрд дори Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Дәдәј ә гәл хәләф ковути офди, 
Хәләф әз дәдәјү ниҝорон рафди, 
Ә бинәј ән дәдәј рәħәти офди, 
Ә синәј ән һәммә дог зәри Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 

 
Ә вәтән Ÿәјили у мүħбәтә дошд, 
Әз Гүбә вадарафд, ә Гүбә воҝошд, 
Чү ҹоŸил ә пәнҹәј ән Ÿәҹәл ҝирошд, 
Ә хокһој ән Гүбә сәр нори Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Вишәһо, тәпәһо, дог-богһој Гүбә, 
Әри хәләф ħәсрәт у хунәј бәбә, 
Шоһирсүз мундиһо ҹәŸмәт гәсәбә 
Шивән дәшәнд, зәри вој әри Јаша,  
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Чинорһо, вәләсһо ħәсрәтү мундут, 
Бәнәвшә нә Гудјал ә вој домундут, 
Шоһдог, доħор БәŸәз чүмәрәħ мундут, 
Имој кәширәнүт дәрд әри Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
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Дүлү сухдә, әри Шәлмү ҝирисди, 
Шоһир усто, әри шоһир нүвүсди, 
Дәрд кәширә, дәрдә ә дүлү бәсди, 
Ә дусдиш, ħовуриш мәрд бири Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Сәħиб вәзифәһо ҝујҝә тәрсирә, 
Таланти шоһирә нә војисд дирә, 
Ә соги нә вини китоб хүшдәрә, 
Чәнд рујһој инсонә винири Јаша,  
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Широһојү синәдәфтәр хәлг бири, 
Хәлг әзини усто һәлә нә дири, 
У рафдиҝәш, нуму ә дүл хәлг дәри, 
Џүмүрбоги  Ÿәзиз, вәҝири Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
Шәбәтәјүм, бирүм дур әз Гүбәјмә, 
Ә Исројил кәши догә синәјмә, 
Чүтам ҝирисдәмҝә әри бәбәјмә, 
Һәчу Ÿәрс рихундәм мә әри Јаша, 
Ә дүл ҹуһурһојү һә дәри Јаша! 
 
 
 

Ә Сәдигә Хори 
 

Әри јоровурдә ħүрмәтлүјә холу 
Оврум Мишиев (1935 – 2001) 

 
И чү зулум, чү кори, 
Ә сәр мишбәħ омори? 
Холу ә Ÿилом чүм бәсд, 
Ки ә ҹуну сохди гәсд? 
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Џүмүр варасд зу һәчи, 
Әҹә мунд хуби, ħүрмәт? 
Мисвоһојүрә дәчи, 
Џүмүр дураз бу јә гәт. 
 
Ҝирјо вәҝүрд Гүбәрә, 
Ә ҝирјо дә Исројил. 
Кук әдәј гәдүш зәрә, 
Ҹун бәбә рәħәт бу бил. 
 
Дүл һәммә әдәј сухдә, 
Оммо нисди јә чорә. 
Әз Ÿәрс чүмһорә рихдә 
Нәс воҝошдә оморә. 
 
Џәҹәл рәħә бәсдиҝәш, 
Әри мүрдә дүл нәбу. 
Хори сәдиг һисдиҝәш. 
Јогин војҝә Гүбә бу. 
 
Хубә корһојү һич вәхд 
Әз јор хәлг ни вадарав. 
Һәчи бисдо мозол, бәхд, 
Ә ҝинŸидим мидарав. 
 
Инсон Ÿәсүл бирәнки, 
Товуш ән хунә бирә. 
Дүнјорә тәрк сохдәнки, 
Мишбәħ зулмотә дирә. 
 
Гисмәтә һәчи дори 
Офуррәҝор холурә. 
Ә и Сәдигә Хори 
Бил рәħәти бу урә. 
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ЈәŸәҝү Мухојил 
                                                                                

Әри јоровурдә бүзүрҝәјә 
кук хәлг иму, јәки әз рәħбәрһој  
партија, ҹәŸмимәŸлүмлүјә 
партијачи, шоһир, драматург 
Ј.М. Агарунов 

 
Дузи, чүклә хәлги ҹуһурһој доги, 
Ә һәр бинәј дүнјоһ күкә дәшәндәт. 
Офуррәҝор дорә уһорә соги, 
Кукһо-духдәрһојү нум вәдәшәндәт. 
 
Әз Ÿәјили әри хәлг һә чорә сохд,  
Дәрд ҹәŸмәт әријү јә кәлә дәрд бу. 
Әҹә ҝәрәк буҝә дәс дураз мисохд, 
ЈәŸәҝү Мухојил - әзини мәрд бу! 
 
Рәћ таза дүнјорә ҝәрәклү дирә, 
Ә дәсдәј болшивик ћәвәслү дарафд. 
Әри ҹәŸмәт хүшдә кумәклу бирә, 
Џәләмә тик ҝүрдә һә пишово рафд. 
 
Ә чүм хүшдә дирә боләј ҹәŸмәтә, 
Ҹәћди сохд, һәмишә ә кумәк бијов. 
Ә дүш хүшдә вәҝүрд кәлә зәћмәтә, 
Рәћ ҝәшд, ә дүл ҹәŸмәт үшүги диров. 
 
Әри үшүг дирә торикә ҹәŸмәт, 
Таза әлифбарә ә пишо кәши. 
Әз зуһун нәхоһһо шинирә нәŸләт, 
Ҝәнә фикир нәдо ә буши-буши. 
 
Чүмү тәрс нә данусд, тәрси бириҝәш, 
Ә ҝурундә вәхдһо пишо но дүшә. 
Кор хүшдәрә сохди, дәбә дириҝәш, 
Үшүг до һәр гозит ән "Зәћмәткәш"ә. 
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Салһој дәвŸо Һитләр бирәнҝә гудуз, 
Ҝуҹ хүшдәрә бурбунд, әгүл хүшдәрә. 
Нә данусд шәв чүни, нә данусд чү руз, 
Данусд чү гимәти Вәтән дошдәрә. 
 
Әри хәлг мирос һишд чәнд китоб, лүгәт, 
Битәв Ÿүмүр тухум зуһунә кошди. 
Мәтләб сохд нә муну зуһун әз дигәт, 
Мәтләбјү ә торих хәлгјү ҝирошди. 
 
Џәјил вадарафдә әз рәћһој Гүбә, 
Әҹә мәскән ҝүрдҝәш дүл ә Гүбә мунд. 
Ә нум хәлг нүвүсдә Кәлә Китобә1, 
Џәзизә кук ән хәлг ә дүл хәлг домунд. 
 
Әз Ÿәјили әри хәлг һә чорә сохд, 
Дәрд ҹәŸмәт әријү јә кәлә дәрд бу. 
Әҹә ҝәрәк буҝә дәс дураз мисохд, 
ЈәŸәҝү Мухојил - әзини мәрд бу! 
 
 

Әз Ÿүмүр Шоһдог 
 

Әри 70 сали бүзүрҝәјә шоһи , 
ħүрмәтлүјә кук хәлг иму  
Әлдар Гуршумов 

 
Әз Ÿәјили ә ħәвәс шәјр дәбирәјт, 
Әз Ÿәјили ә дәс гәләм вәҝүрдит. 
Ҝофһој дүлә ә сәр вәрәг вәчирәјт, 
Ә дәсдәј шоһирһо ҹиҝәрә ҝүрдит. 

 
____________ 
 
1 Я.М. Агарунов: «Большая судьба маленкого народа 
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Ҝирошдә рәħ сук нә бири јә вәхдиш, 
Нәхоһһош нә бири һич кәм әз Ÿәрә. 
Әри рәħ вокундә сохдәтҝәш сәхдиш, 
Имоһој дирәнүт һәммә рәħбәрә. 
 
Гүбә ә хәритә һисдиҝәш јә хол, 
У ишмурә нәфәс дори, дүл нә ҹун. 
Әз мәнзәрәј Шоһдог, әз зүм-зүм Гудјол 
Тар ә дәс вәҹәсди, ҝофһо ә зуһун. 
 
Шоһ широһо сәрвәт әгүл әз бинә,  
Ә пишој хәлг сүрхә сундугә норит. 
Битәв Ÿүмүр дошдә зуһунә, динә, 
Зуһун дәдәјирә гимәтә дорит. 
 
Һич вәхд пуч нәс бирә кәширә ҹофо, 
Чүнки әз дүлини нүвүсдә һәр шәјр. 
Хундәҝор әз хундә вәҝүрдә софо, 
Нум шоһирә ҝүрдә ә ħүрмәт, ә хәјр. 
 
Рәħ вокундә омо әри ҹуһурһо, 
Ә Сион пој дәно кәләтә, Ÿәјил. 
Ә инҹош винирүт нәзники дурһо, 
Гафгазиш мәскән ҝүрд ә гәд Исројил. 
 
ҸүрŸәт һәр кәс нисди сохдә рәħбәри, 
Талантһорә ҝәшдә ә Ÿәрәј ҹәŸмәт. 
Әҝәр шоһир Гафгаз ә инҹо дәри, 
Ундә пуч нә бири кәширә зәħмәт. 
 
Ә дүнјој ән широ ишму зирвәлү, 
Әри хәлг ħүрмәтит, һәм нурлу чирог. 
Әришму ҹунсоги, Әлдар Гүбәлү, 
Јә бәхшә хосдәнүм әз Ÿүмүр Шоһдог. 
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Амалдан 

 
Әри јоровурдә ћүрмәтлүјә  
кук хәлг иму шоһир, овосунәчи, 
философ Амалдан Кукуллу  
(1935 – 2000) 

 
Әз Ÿәјили ошуг бири ә нәгүл, 
Кәлә бирә-бирә амбар шинири. 
Јә сурлујә дүнјоһ дири ә нәгүл, 
Нәгүлһорә ә хов хүшдәш винири. 
 
Әз Ÿәјили мәтләб дошди ә дүлјү, 
Мирос ҹәŸмәт ҝәнә расу ә ҹәŸмәт. 
Сәбәћ-тә-шәв нә һишд рәћәт әгүлјү, 
Урә ә кор дәшәнд, ә сәхдә зәћмәт. 
 
Әз диһ ә диһ, әз кәнд ә кәнд рәћ ҝүрди, 
Дәрә фурамори, тәпә варафди. 
Әз һәр овосунә ләззәт вәҝүрди, 
Ә сүрхә сундуг хәлг уһо дарафди. 
 
Ә ҝурундә рәћһо чәнд тирјох дурри,  
Мирворирә вәчи һә јәки-јәки. 
Ә сүрхәлүјә вәхд Ÿүмүрјү бурри, 
Ә гәд хәлг нә дәри ҝәрәк бирәки. 
 
Һәр вәчирә инҹи синә-дәфтәри, 
Џәјилһо-кәләһо хундәнүт урә. 
Ә Ÿәрәј нәгүлһо хүшдәнүш дәри, 
Ә рәћһој нәгүлһо дирәнүт урә. 
 
Әри Ÿәјилһорә шәвһо хисүндә, 
Ширинә нәгүлһо ә кумәк мијовт. 
Нәдинҹһорәш мидав јәкәм тәрсүндә, 
Јәкәм булә дорә, ә әгүл бијовт. 
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Амбара нәгүлһо, овосунәһо 
Имоһој вир сохдәт сәћиб хүшдәрә. 
Иҝидһо, дәв-гушһо, рачә сунәһо 
Дијә нидавт дирә тәбиб хүшдәрә. 
 
Јә инсон бу – ҹун мисухунд әри хәлг, 
Амбар әгүлмәнд бу, амбар Ÿәмәлдан. 
Џүмүрә һә данусд гәрхунд әри хәлг, 
Ә дүл хәлг әхир ҝүрд мәскән Амалдан! 
 

Ки моҝордуну түрә 
 

Ә 2 декабр 2010 сал  вишәһој дог 
Кармел сухдәнки, 40 офитсирој 
ШАБАС1, ә кумәки рафдә, 
автобус ишү ә миҝләј әлов сухдә 
вишә домундә, 40 кукһо-духдәрһој 
Исројил, һәммәшү зиндә-зиндә 
тәләф бирәт. Јәки әз у иҝидә 
кукһо бу, кук хәлг иму Владислав 
Рахамимов. 

 
Әгүлмәндә хәләф, саррафа хәләф, 
Гәргүш коми садан варафд ә ҹун тү? 
Ки дәсә дураз сохд, тү боши тәләф? 
Уһо мијосд  бирә, әхи гурбун тү. 
 
Вишәһој ән Кармел ә суј варафдә, 
Ә дәсдәј ħәрмәħһо ҹун түрәш вәҝүрд. 
Ә хунәј бәбәјтү и хәбәр рафдә, 
Дәдәј сијә мәндил овили дәҝүрд. 
 
Дәдәј шорә дүл бу, ħәзүр бирәбу, 
Тәбәгһорә бәрүт ә хунәј Ÿәрүс. 
Дәдәј шорә рузә нәзник дирәбу, 
Әҹиҝәј ән шори домунд ә ҝирүс. 
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Нүмкүрдә имидлү ә рәħтү појисд, 
Түрә һә ҝузәт сохд, тү нә омори. 
Һәммәрә сәс түрә шинирә војисд, 
Әз Ÿәрәј ән ҹәŸмәт ҹовоб нә дори. 
 
Палтар ħәтонвори ә тән нә варафд,  
Әнҝүшдһој нүмкүрдә нә вини хинә. 
Џүмүр нимә бисдо, војҝәһош мүрд рафд, 
Әз хүшдә нә һишдә јә ворис, бинә. 
 
Мишбәħә имид бу, бәлкә и хәбәр 
Јә дурҝуну бирә, нидиров әз дәр. 
Әј фәләк, ки ҝуфди, бәдирә дәбәр, 
Ә һәнҝ бирәнгинә чәрх зәни ә сәр? 
 
Коми кәлә-кәфшә ħәл сохд и дәрдә? 
Тәхсиркорһо сәрә ә күнҹһо догунд. 
Ишму – иҝидһорә әлов “фубәрдә”, 
Ә тарих Исројил сијә локо мунд. 
 
Дүл дәдәј-бәбәһо, балаһо хүрди, 
Чәнд Ÿәрслүјә чүмһо ә рәħһо домунд. 
Очугә Ÿәсмурә думон дәҝүрди, 
Из ишму тәвәсәр ә Кармел вомунд. 
 
Ҝуфдирәнүт, зомон мәлħәм јараји, 
Вәхд әри һәр јара сохдәни чорә. 
У дузи, дүл мишбәħ әз дәрд параји, 
Јараш куз ҝүрдәни дорд дорә-дорә... 
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Авнәр 
 

Әри јоровурдә иҝидә кук хәлг 
Исројил (ҹуһуоһој доги), Авнәр 
Јасков, коми ки, ħолок бири әз дәс 
Ÿәрәбһо-тиррористһо ә Ҹәнин. 
(30.08. 1967 – 09.04.2002) 

 
Әз Кавказ Ÿәјиллә  појә вәчирә, 
Ә хори Исројил ҝүрди бинәрә. 
Мәтләбһој ән дүлә јон-јон дәчирә, 
Әри тү вокунди инҹо хунәрә. 
 
Ә вәтән бәбәһо дүл түрә бәсди, 
Әри вәтән сохди гәлхән синәрә. 
Јә рачә духдәрәш ә инҹо хосди, 
Ћәрмәħ Ÿүмүр сохди тү Пәнинәрә. 
  
Тү дори һәммәрә имид ә сәбәħ, 
Вадарафдә шордүл, хәндәлов әз дәр. 
Мозол әхири дәс нә бисдо ħәрмәħ, 
Дәр хунәј дәдәјә куфт бәдә хәбәр. 
 
Војисдәнбу вини хәлгә бәхдәвәр, 
Әхир гурбун ҝулләј дүшмә бисдори. 
Мәрдә кук Исројил, иҝидә Авнәр, 
Ә ҹәрҝәј гиборһој1 Исројил дәри. 
 
Шори зән, Ÿәјилә дүрүст нә дирә, 
Ә рәħ вәтән рафди әз дүнјоһ ҹоһил2. 
Духдәрһојтү әдәт ħәсрәт кәширә, 
Тү ә дүлһо дәри иҝид Исројил! 
 

____________ 
 
1 Гибор – (ивр.) – иҝид.  
2 Шори  зән,  Ÿәјилә дүрүст нә  дирә, Ә рәħ вәтән рафди әз дүнјоһ 
   ҹоһил, - Авнәр ә дәсдәј ħитијоти ән Саһал вадарафдә пишо дүј-   
   мүн духдәрјү тазала әз дәдәј Ÿәсүл бирәбу. 
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Зарҝор ҝоф 

 
Әри 75 сали ħүрмәтлүјә вә 
вәдилүјә кук хәлг профессор 
Михаил Агарунов 

 
У әз Ÿилмлү дүнјоһ хуб хәбәрдори, 
Ә ҹәрҝәј алимһо гојим пој нори. 
Хубә сәниŸәткор ә һәнҝ зарҝори, 
У тоҹ ħүрмәтирә ә сәр вәнори. 
 
Оммо әз хәлг хүшдә лап дур бирәбу, 
Нә данусд кәј дарафд ә рәħ фурмуши. 
Зәħмәтһој бәбәрә һич нә дирәбу, 
Ҝујҝә ħәрмәħјү бу тоби, хомуши. 
 
Чүни домундәбу ә фикир-хәјол? 
Коми сәбәб ҝүрди һәчи сәхд урә? 
Ә һәнҝ һово дәҝиш бирәнбу лап ħол, 
Вәсијәт ән бәбә хәбәр сохд урә. 
 
Ә пишој хүшдә ди јә таза Ÿилом, 
Чүмһорә вокундә дәниши хуб-хуб. 
Вараси, ә инҹо у һисдиҝәш хом, 
Расдәкиш, и хов нисд, и Ÿилом нисд луб1. 
 
Әз гүлп имид ҝүрдә рафд рәħ бәбәрә, 
Сәр хүшдәрә дәшәнд ә ҝурундә кор. 
Ә дәрјоһ ән ҝофһо вини хүшдәрә, 
Ә һәнҝ лал-зар ҝоф-ҝоф вәчирә зарҝор. 
 
Рафдә рәħ нә бисдо һәмишә һомор, 
Руз-бә-руз, сал-бә-сал кәши һә зәħмәт. 
Ҝофһо үшүг дирүт, винирүт тимор, 
“Кәлә лүгәт” бисдо бәхшәј ән ҹәŸмәт. 
 

____________ 
 
1 Луб – инҹо дурҝуни, фурмундәји, (гәриби) 
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Џәзизә кук хәлги, ħүрмәти урә, 
Хубә Ÿәмәлһојүш ә пишој ҹәŸмәт. 
Һәмишә ħәзүри әри офуррә, 
Сади бисд сал Ÿүмүр әријү сувгәг. 
 
 

Шоһир 
 

Әри бүзүрҝәјә шоһир, ħүрмәтлүјә 
кук хәлг иму Рашбил бен Шәмәј 

 
Ә у рача Гүбә Ÿәсүл оморит, 
Ә бәхд ишму дәбу кук хәлг бирәји. 
Шоһә әсәрһорә ә дәс хәлг дорит, 
Војҝәј дүли хәлгә ҝовлә дирәји. 
 
МәŸносүз нә ҝирошд салһој ҹоһили, 
Сүрхә гәләм һәр вәхд ә дәс дәбисдо. 
Одлүнит, шонлүнит ә вәхд оһили, 
Ә гәд хәлг ишмурә ħүрмәт һә бисдо. 
 
“Вагиф”ә чарундә ә рача зуһун, 
Ә сәһнә вәнорит, ә томошәј хәлг. 
Ә руħ вәроморә, шор бирә һәр ҹун, 
Ишмурәш шор сохдә, шори дирәј хәлг. 
 
“Овурд таза бәһәрһо”рә нүвүсдә, 
Дүнјоһ тониш бисдо әз јә хол тарих. 
Ә шори, бәди хәлг шәрик зиһүсдә, 
Әри мирос норә дәрит ә вирих. 
 
“Духдәр Бетулаји” ә хәлг расирә, 
Ә Ÿәрәј хәлг бисдо лап сәрзуһуни. 
Һашдан хәбәр бисдо хәлг әз хисирә, 
Вини духдәрһојүш сәхд һүнәрлини. 
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Хәјјам, Сәмәд Вургун, кәлә Низами 
Ә дүлһо дарафдүт ә зуһун дәдәј. 
Марк Твен, Ҹек Лондон, Бәхтијар кими 
Устодһо ҝоф сохдүт ә зуһун дәдәј. 
 
Гәдүр зара әнҹәг зарҝор данусдә, 
Ишмунит у зарҝор, зар бәхш дорәҝор. 
Мүħбәт хәлг ҝуҹ дорә әри нүвүсдә, 
Һәми кумәк бирә у Офуррәҝор! 
 
Әҝәр нә бисдоҝәш Америка вәтән, 
Әдәј салһој Ÿүмүр унҹо ҝирошдә. 
Гисмәт унҹо бәрдә дориҝәш мәскән, 
Дүл ә хүшдә ħәсрәт Гүбәрә дошдә. 
 
Әри хәлг ҹәħдикәш бирәнҝә инсон, 
Џүмүрбоги ә дүл хәлг мидомуну. 
Нуму вир ни имбу һич вәхд ә дәврон, 
Ә тарих ҝирошдә нумлу мумуну. 
 
Мә војҝә сохдәнүм, сади бисд бирә, 
Һәмишә шор сохит имурә, шоһир. 
И Ÿәзизә ҹәŸмәт ишмурә дирә, 
Бил ә дүл ҝәрдунут шорирә, шоһир! 
 

 
Вәхд һисд ишмурә 

 
Әри 80 сали ћүрмәтлүјә кук  
хәлг иму шоһир Антон Агарунов 

 
Ә хори Исројил, гисмәтмә бири, 
Шинохдәм ишмурә, әј ләләј Антон. 
Әз јәкимүн караз дүлмә кәшири, 
Ә һәнҝ бирорзәрә, әј ләләј Антон. 
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Ә сәдигә хори  “офдит  хүшдәрә”, 
Дүл ә ћәвәс омо, пур бисдо синә. 
Пур сохдит вәрәгһој бушә дәфтәрә, 
Ә китоб чарусдә, широ ҝүрд бинә. 
 
Әришму шоһири бисдо сәниŸәт, 
Рача широһорә расундит ә хәлг. 
Ә Ÿәрәј ән ҹәŸәмәт дирә хуб ћүрмәт, 
Хубә Ÿәмәлһорә бурбундит ә хәлг. 
 
Вәхдиш пишо рафдә һә јовош-јовош, 
Ә сәр зиндәҝуниш дәсә ҝәрдундә. 
Инсон зиһисдәнки ћүрмәтлүјә још, 
Хүшдәнүш әз хүшдә һә рази мундә. 
 
Салһо зу ҝирошдә әз Ÿүмүр, ләлә, 
БәŸзи вәхд нәс сохдә инсон һисс урә. 
Ә дүнјоһ зиһисдә ҝәрәки һәлә, 
Тәјтә сади бисд сал вәхд һисд ишмурә. 
 

 
Фәридә 

        
Әри ћүрмәтлүјә шоһирә, 
ҹурналист, рәссам  
Фәридә Јусуфова 

 
Ә дүл кәлә мәтләб дәбу ишмурә, 
Мәтләб мијосд бәһәр дорә, Фәридә. 
Данусдит, чәтиниш имбу ишмурә, 
Әгүл ишму офд сәмт корә, Фәридә.  
 
Мирос хәлг руз-бә-руз әдәј вир бирә, 
Ҹоһилһо әз зуһун, әз хәлг дур бирә, 
Дүлә түр-түр сохо и ћолә дирә, 
Ә дәс вәҝүрдит и корә, Фәридә. 
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Јәки-јәки әз дор хәлг бәһәр чирит, 
Ширинә мәсәлһо, ҝофһо вәчирит, 
Ә тәһәр мирвори јон-јон дәчирит, 
Уһо таза Ÿү м ү р  дирә, Фәридә. 
 
Џәдәт дошдәјт, Ÿәдәт ҝүрдәјт әз дүли, 
Ҝировундә Ÿүмүр - Ÿүмүр нәгүли, 
Гәрбол зәрә ҝофһо дәвләт әгүли, 
Һәр ҝоф хәлгә мирос бирә, Фәридә. 
 
Ни вадарав хосдәј хәлг һич вәхд әз јор, 
Сад сал Ÿүмүр зиһит ҹовон, ҝүлбоһор, 
Хәлгә хосдәҝорит, әри хәлгит јор, 
Хәлг ә ћүрмәт, ћүрмәт дорә, Фәридә. 
 
 

Пәнҹоһ сала чүни 
 

Ә 11 феврал, 2010 Мәнәшир 
бирормә 50 сала бири. 
Худо ҹунјүрә сог сохо! 
120  сала ҝәрдо! 

 
Кәлә бирә-бирә ә дүнјоһ иму, 
Чәнд ҹиро сифәтһој Ÿүмүрә дирәјм. 
Бәбә, дәдәј бирәт чирог әриму, 
Ә још дироморәјм, гәрибиш бирәјм. 
 
Гисмәтһој Худоји имоһој, бирор, 
Исројил мәскән мә, Америка ән тү. 
Әз јәки дур бирәјм, ки мисохд бовор, 
Бирор, хәһәр әз јор нәвәдәшән тү. 
 
Тү ә Америка, мә ә Исројил, 
Зуһун тү- инҝилис, ән мә - иврити. 
Гүбәрә тәрк сохдәјм бирәнҝә ҹоһил, 
Нәсданум дуз сохдәјм, нобҝә гәләти. 
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Ә салһо чү дәри, ә салһо, бирор, 
Ә тәһәр ворвори әдәт ҝирошдә. 
Мәҹбурим әз јәки дур ҝирим гәрор, 
Әнҹәг даним  мүħбәт јәкирә дошдә. 

 
МәŸнәлүјә Ÿүмүр ә пишо дәри, 
Хүшдәнтү әритү јә дүлдинҹи хој. 
Тартапили инсон болоһој сәри, 
Бијо ләззәт вәҝи әз һәр норә пој. 

 
Вәхди, ә бирормә, хәбәр сох бәхдә, 
Сәħиб үшүглүјә Ÿүмүр, рузһо бош. 
Духдәрһорә Ÿәрүс, кук ħәтон сохдә, 
Ширинә нәвәһо ә кишә ҝирош. 
 
Әзир гәнәд дәдәј дәбирим јә вәхд, 
Бәхшәјмуни лово-тәшувој дәдәј. 
Балараш ә һәнҝ гуш нибу ҝүрдә сәхд, 
Ә пәсәјму ҝәшдә ношумәј дәдәј. 

 
Џилом догуноги, тү ħитијот бош, 
Чүм түрә дур мәкәш һич вәхд әз кифләт. 
Џүмүрбоги нәзник имбисдорим кош, 
Һәммәјму имидә бәсдәјм ә гисмәт. 
 
Мәтләбһој ән дүлтү мијофдут очор, 
Ҝовләји мидиров әз дәр хунәјтү. 
Пәнҹо сала чүни, бирор, ој бирор, 
Худо сади бисдә сохди бәхшәјтү. 
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Ҹун соги 

 
Әри ħүрмәтлүјә шоһирә 
Батсион Абрамова 

 
Нүшдәм әдәм сохдә әримә фикир: 
МүŸҹүзәји корһој Ÿилом Ÿәрәбир. 
Чәнд салһо ишмурә нә дирәбирүм, 
Ә хори Исроил бирдән винирүм. 
 
"Дог ә дог раст нијов", - ҝуфдирәт һәчи, 
Гисмәт һәммәјмурә ә инҹо вәчи. 
И ҝирошдә рәħһо нә бисдоҝәш сук, 
Ҹиҝәј хүшдәрә офд һәр духдәр, һәр кук. 
 
Рәħһој зиндәҝуни Ÿәсонт нә бири, 
Руј-астар Ÿүмүрә ә чүм винири, 
ШәрŸ  ә хәјр ҝуҹ сохдҝәш, појисдҝәш ә гәсд, 
У хәјрә нә тәрсунд, әз руħ нә вәнҝәсд. 
 
Лојигә балаһо бирәт үшүг чүм, 
Әз ишму дур ҝәрдо һәр ҝоф "чү күнүм". 
Әз сәс ән нәвәһо бу дәнҝ ҝушһошму, 
Нишрәһош ә кишә бу гисмәт ишму. 
 
Ә сәдигә хори вәромо ħәвәс, 
Гәләм шоһирирә вәҝүрдит ә дәс. 
У нүвүсдә гәләм дијәш тиҹ бирә, 
Хубә әсәрһорә бәхш дит имурә. 
 
Һәр кәширә ҹофо, кәширә зәħмәт, 
Ишмурә расунди ә нум, ә ħүрмәт. 
Әз ишму нә ҝәрдо дур һич зомон бәхд, 
Әришму мухојум ҹунсоги һәр вәхд.                                                             
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Кукмә һәҹдәһ сала бири 

 
Әри кукмә Нәћум 

 
Ә дүл амбар шори дәри,  
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
Вәхд ҝирошди зури-зури, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Дәҹәл варафд ә дәр-дивор, 
Кәм нә дәшәнд сәрә ә кор, 
Нәс сохдәнүм ә чүм бовор, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Ә бар мисво-талит дәҝүрд, 
Ә сәр синә-Сифир вәҝүрд, 
Ә гәд мәрдһо ҹиҝәрә ҝүрд, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Сохдә ҝофјү мәлћәм дүли, 
Мә ҝујит ки, у Ÿәјили, 
Ә гәд дусдһо јә ҹоһили. 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Дүлә хуно - вәҹ бәбәји, 
Гувот бәбә, ҝуҹ бәбәји, 
Ә гәриш хәлг - тоҹ бәбәји, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Әз сәр сохди хундәјирә, 
Әри дошдә и хорирә 
Ә салдати рәћи урә, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
Ә һәр тараф ћовур-ћәрмәћ, 
Бирор-домор јәки сәбәћ, 
Џүмүр зиһүт тәмәћ-тәмәћ, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
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Мәтләбһој дүл ҝирдә урә, 
Ә рәћ Ÿүмүр бәрдә урә, 
Мозол ћәрмәћ ҝәрдо урә, 
Кукмә һәҹдәһ сала бири! 
 
 
Кук ләшкәрчи Саһал1 бири 
 

Әри кукмә Нәħум 
 
Салһо ҝирошд, вәхд омори, 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 
Војҝәј дүлү бәһәр дори, 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 
 
Ә Вәтәни урә мүћбәт, 
Ә Саһали кәлә ћүрмәт, 
Әри хәлгјү зиһү рәћәт 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 
 
Јәрәг ә дүш вәҝүрдә кук, 
Мәрдә куки, лап мәрдә кук, 
Рафдә рәћјү бил ҝәрдо сук, 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 
 
Вәтән динҹи һич нәс дирә, 
Әз дүшмә һә гәсд винирә, 
Әри Вәтән хилос бирә 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 
 
Ћовурһојүш ә јә дәсдә, 
Кук ә ҹәрҝә шәх појисдә, 
Рәћ дүшмәрә әри бәсдә 
Кук ләшкәрчи Саһал бири.  
 

____________ 
 
1 Саһал – Ләшкәр Гәлхәнди Исројил 
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Кук виҹири сәдигә рәћ, 
Руј үзүјог ҝәрдо сәбәћ, 
Ә урәвоз мозол ћәрмәћ 
Кук ләшкәрчи Саһал бири. 

          
 

Лиам 
 

       Әри нәвәјмә Лиам 
 
Товуши ән хунәјмә 
Имоһој зијод бири. 
Әз духдәри нәвәјмә 
Дүлмә ә шори дәри. 
 
Ә дүнјоһ чүмә вокунд, 
Боҹәħ зә, зуһун бурбунд. 
Дәс-појһорә воҹовунд, 
Ә һәммә чүмә ҝәрдунд. 
 
Чүшмә пар зәрә вәхүшд, 
Џәјилә талаш дорә. 
Мәнҝиш ә гирог нә нүшд, 
Шәвһо гәјгу кәширә.  
 
Астарај ән и Ÿәјил 
Ә Ÿәсму товуш до, ҹәсд. 
Астараһо әз һәр ҝил 
Ә пәсә-пишо вәҹәсд. 
 
Руз-бә-руз кәлә бирә, 
Һәр норә лүнҝ гојим бу! 
Ҝофә ә ҝуш шинирә 
Әгүлмәндә Ÿәјил бу! 
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Лиам бихор нәвәјмә, 
Ширинә хәләф, Лиам. 
Лиам үшүг чүмһојмә, 
Џәјиллә сарраф, Лиам! 
 
Хәндә руј, хәндә лови, 
Мозоллу, бәхдлү ҝәрдо! 
Џүмүрјү бу товтови, 
Ћохом, тоҹ-тәхтлү ҝәрдо! 
 
Ә чүм дәдәј-бәбәјү 
Бил үшүг дировуну. 
Савадлүни бинәјү, 
Шорә нубоһо хуну! 
 
Бирор бироһо ҝәрдо! 
Бирор хәһәрһо ҝәрдо! 
Шорә Ÿүмүр зиһисдә, 
Хүрд соху сади бисдә! 
 
Әз кумәки ән Худо, 
Џәјилһо амбар ҝәрдо!  
Нәвәһо амбар ҝәрдо! 
Дүлһош һәр вәхд шор ҝәрдо! 
 
Гәдәр нисд шори мәрә, 
Ә чүммә нәвә дирүм. 
Чәнд әзини нәвәрә 
Һәлә бијо гәл ҝирүм! 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Нимаз Шәш гумборәји.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОРҸӘРҜӘЈИҺО 
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*   *   *  
 
Дү гунши әјәки нә рафдҝә ә рәħ, 
Әз уһо ни имбу јә вәхдиш ħәрмәħ. 
Ә зир пој ән јәки мәкәнүт чолә, 
Ә шәндә чүп јәкиш мисохут тәмәħ. 
 

*   *   *  
 
Џәјил Ÿәсүл бисдо, Ÿәзоб пәсә мунд, 
Дәдәј әз шори дүл Ÿәрс чүмә рихунд. 
Әз мол-дәвләт Ÿилом Ÿәзизтә бала, 
Зу пушдуј дәдәјә ә ләŸә вогунд. 
 

*   *   *  
 
Исројил ә болә дәри, чү сохим, 
Лов-ләŸәјү гәбәр зәри, чү сохим. 
Кинеретә војисд соху тәбиби, 
Имој ову лап гит бири, чү сохим. 
 

*   *   *  
 
Әз тәшнәји синәј хори гәбәр ҝүрд, 
Шоһ тәбиәт әз ҹун хүшдә дәс вәҝүрд. 
Ҝујҝә офтојирә омо јозуги, 
Џәсмуш әз хәҹәләт бузә шол дәҝүрд. 
 

*   *   *  
 
Әҝәр нә омори ә хуш ән јә кәс, 
Ниһилү кәширә у түрә нәфәс. 
Һә ħолово имбу, һә ҝоф мизәнү, 
Һич нивәдәшәнү фүрсәтә әз дәс. 
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*   *   *  
 
Гуруш-гуруш вәчирәҝор 
Данусдәни гәдүр пул, кор. 
Әтәк-әтәк мәдәшәнү 
Ә ħәзүри расирәҝор. 
 

*   *   *  
 
Инсонә нивоју чүмһојү кур бу, 
Хубә мәнзәрәһо әз чүмһо дур бу. 
Гәдүрдан мисоху ҹәħди Ÿиломә, 
Чүмһо ә нурәвоз һәмишә пур бу. 
 

*   *   *  
 
Одоми лүнҝә норә, 
Ә рәħ вәдирәморә. 
Дүлү тәмиз бисдоҝә 
Худо урә рәħ дорә. 
 

*   *   *  
 
Инсон ә кәм тоби бирә, 
Сәрәдорди нәс кәширә. 
Тәмәħ сәрә тик ҝүрдәнки 
Дордәш, дәрдәш мидав дирә. 
 

*   *   *  
 
Васал дироморә, дүлһо шор бирә, 
Һәр гуш әри хүшдә бинә виҹирә. 
Тәбиәт дарафдә ә таза чирјәт, 
Чүмһој инсон рача мәнзәрә дирә. 
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*   *   *  
 
ТәŸәриф шинирә тү гудуз нә бош, 
Ә тәһәр сијә пул лап уҹуз нә бош. 
Ҹиҝәј хүшдәрә дан, ә ħүрмәт тү мун, 
Ә пишој һәр јәтән сәрә гуз нә бош. 
 

*   *   *  
 
СәниŸәткор әз дүл сохдәнҝә корә, 
Урә һәр сохдә кор лап ләззәт дорә. 
Ә гуллуг ән ҹәŸмәт појисдҝә әҝәр, 
Пәпәх ħүрмәтирә ә сәр вәнорә. 
 

*   *   *  
 
Тәлмид бијо ә дәс усто дачару, 
Сәниħәт вәҝүрдә, ә усто чару. 
Вомухдә сәниħәт вәрзуну урә, 
Ки кумәки хосдҝә, рују нәчару. 
 

*   *   *  
 
Ә чүм кәлә-кәјфшә әри дарафдә, 
Гәд-гәд әз пусд ҹәндәк у вадарафдә. 
Ә рују дәрһорә  сохдәнки гили 
Ә тараф пәнҹәрә орхојин рафдә. 
 

*   *   *  
 
Јә мәрд ә хокһовоз пур сохд пәнҹәрә, 
Дәниши јә хәјли, воҹовунд  сәрә. 
Муҝу: “Мә ән түнүм. Һәлә сог һисдүм 
Мә түрә мүкүшүм, тү дори мәрә”. 
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*   *   *  
 
Ҝоф тү амбар бисдоҝә, 
Ҝофһојтүрә кәмләј сох. 
Түрә дәһ ҝоф һисдиҝә, 
Дәһ ҝофә јәкиләј сох. 
 

*   *   *  
 
Дузи - ә дүл инсон дәбирә һәр вәхд! 
Јәки урә сохдә пәħәни сәхд-сәхд, 
Јәкиҝә ҝүрдәни ә тәһәр тилсим, 
Дузи - ҝировуну урә әз дәр бәхд. 
 

*   *   *  
 
Инсон һисд, вәчирә амбара дәвләт, 
Чүмһојү, дәсһојү нәс мундә хәвләт. 
Ә чәнд пусд мидарав, ә чәнд ҹиро рәħ, 
Амбар вәхд ә вәҹүш ни имбу кифләт. 
 

*   *   *  
 
Нәһоги ħәлово нә бош ә јә кәс, 
Ә ҹиҝәј ән һәммә нә вәдәшән сәс. 
Ҹиҝәј хүшдәрә дан, лотујиш нә сох, 
Сәрә вир сохдиҝә, зу мирај әз дәс. 
 

*   *   *  
 
Әрхә нә ҝирошдә “һоп” нә ҝуј һич вәхд, 
Мидав нә дәнишү ә руј мозол, бәхд. 
Сүлмәрәш һә јобо варафдә нибу,  
Пој мидав чәмүсдә, Ÿәзоб дорә сәхд. 
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*   *   *  
 
Әҝәр дири ħүршлү јә кәс, 
Нә вәдәшән әз ләһә сәс. 
Чүнки, дијәш гудуз бирә 
Ә сәс ħүршлү дорәнҝә сәс. 
 

*   *   *  
 
Әз јә дор бәһәрә војисдҝә чирә, 
Тү дәсә дураз сох, зәħмәт кәширә. 
Зәħмәтсүзә бәһәр һич дәŸәм нидү, 
Ә кәширә зәħмәт ләпә дәбирә. 
 

*   *   *  
 
Әҝәр вадарафди әз хунә ә рәħ, 
Пинҹәкә, киләħә, мәħсә сох ħәрмәħ, 
Әз јор нәвәдәшән јә шишә овә, 
Јә тикә нун ә ҹиб кәјф мисоху чәħ. 
 

*   *   *  
 
“Кини?”, - нә фүрсирә, нә вокун дәрә, 
Әз јор нәвәдәшән “чүмләј” ән дәрә. 
Тү насда ә пәсәј дәр ки појусди, 
Ћитијот бироҝор мидору сәрә. 
 

*   *   *  
 
Јә корә сохдәнки ҹәŸми-фикир бош, 
Чүмә нә вәдәшән дуз сохдәнҝә гош, 
Дәһ дүл, дәһ хәјоли әхир кор нидав, 
Әз гүлп һәр кор ҝүрдә ҝәрәки јовош. 
 



______________   Шабтај Агарунов – Мәрә вәхд ҝәрәки   ______________ 

 

- 151 - 
 

 
 

*   *   *  
 
И кәлә дүнјорә амбарһоји сур, 
Әз хәјлишү әгүл инсон мунди дур. 
Һәммә пуч ҝуфдирә әхир дүнјорә, 
Инсон рафдә, дүнјо мундә, - кини кур? 
 

*   *   *  
 
Әгүлмәнд варасирә һәр гәләт хүшдәрә, 
Әгүлмәнд данусдә гимәт зәħмәт хүшдәрә, 
Әгүлмәнд ә ҝофәвоз дуз мисоху корә, 
Әгүлмәнд вир нисоху һич ħүрмәт хүшдәрә. 
 

*   *   *  
 
Әз дәвә пүрсирүт: “чүни хуш түрә, 
Ҝунәји варафдә виниш Ÿәсмурә, 
Нобҝә әз ҝунәји тәрсә-тәрс фурај?”, 
Дәвә муҝу: “ Чүлки Ÿәзијәт дорә”. 
 

*   *   *  
 
Дан, инсон инсонә ҝәрәки һәр вәхд, 
Инсон әз дәс инсон бијо ҝирү сәхд. 
Хуб хуби мисоху, әз дәс хәрәби 
Әз пәнҹәј ән инсон мивирүхү бәхд. 
 

*   *   *  
 
Әри фикир сохдә мүвәħ ҝәрәки, 
Шәв ә рәħ докуну – сәбәħ ҝәрәки, 
Тәħно дәс сәс нидү, чү нә сохдиҝәш, 
Инсонәш ә рәħјү -  ħәрмәħ ҝәрәки. 
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*   *   *  
 
Ә руј хәндүсдәҝор һә дусд нәс бирә 
Ә дүлү чү дәри јә кәс нәс дирә, 
Џәсонт нисд шинохдә дусдә, дүшмәрә, 
Бирәни дусд дүшмә, дүшмә дусд бирә. 
 

*   *   *  
 
Инсонә војисдҝә ħүрмәтлү бирә, 
Әри ħүрмәт хүшдә зәħмәт кәширә. 
Ћүрмәтлү бирәнҝә ә гәриш ҹәŸмәт, 
Ҹофој зәħмәтјүрә ә чүм винирә. 
  

*   *   *  
 
Појисдәм ә пишој јә назлү духдәр, 
Әдәј вәдәбәрдә әгүлә әз сәр. 
Шоробсүз сәрхушум әз рачи ән у, 
Бәлкә әзи ħолмә урә һисд хәбәр? 
 

*   *   *  
 
Инсон хәрәбә руз ә чүм винирә, 
Һәр чүрә, һәр корә фојдәсүз дирә. 
Бијо вир нә соху имид хүшдәрә, 
Џүмүр хәрәбә руз дураз нәс бирә. 
 

*   *   *  
 
Расај мәнәм һәр вәхд писирә бирә, 
Мәнәм әз куријү урә нәс дирә. 
Ә зуһун ән ҹәŸмәт һә “мәнәм” мундә, 
Нәсилјүш у јүкә мидав кәширә. 
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*   *   *  
 
Јә корә војисдә сохдәнҝә әҝәр, 
ҸәŸм сох фикир түрә ҝәрәк һисд гәдәр. 
Нимә корә нибу гимәт нә фојдә, 
Һәр корә тә әхир бијо әз сәр бәр. 
 

*   *   *  
 
Инсонә амбара фикир бирәки,  
Фикирһо ә ҹуну зарал зәрәки, 
У вәхд варасирә, данусдәники 
Ҹунә тимор сохдә, дошдә ҝәрәки. 
 

*   *   *  
 
Ә килитә гәфәс дарафдәнки гуш, 
Дәрд вәҝүрдә, бирә биħоләт, нәхуш. 
Ә ҝәһәшә Ÿәсму әри пар зәрә 
Һә ҹәħди мисоху, нимуну хомуш. 
 

*   *   *  
 
Зиндәҝуни инсон ә Ÿәмәл бијов, 
Ҝәрәки рәħәти нә ширинә хов. 
Ширини мол-дәвләт, пул, хубә палтар, 
Әз һәммә ширини тикәј нун нә ов. 
 

*   *   *  
 
Ћүршлүјә одоми түрә винирә, 
Сәбәб боләј хүшдә мидану дирә. 
Ә сәртү нә соху тиһи ħүршһорә, 
Ә вәхдү ҝәрәки әз у дур бирә.  
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*   *   *  
 
Рача сәс бүлбүлә әри шинирә, 
Ә Ÿәрәј ҝүл-чичәк тү виниш урә. 
Бүлбүл гәм мәҝүрү ә бәсдә гәфәс, 
Чүнки Худо хилос офурри урә. 
 

*   *   *  
 
Јә кәс пој чәмүстә, офдоҝә әҝәр, 
Нәбу хәнди ә у ә тәһәр ән хәр. 
Дәсә дуруз сохдә вәхисүн урә, 
“Сог боши”, - шинирә тү ħүрмәтә бәр. 
 

*   *   *  
 
Һәр дигләләј овә ә чүм винирә, 
Пингол зәрә нә сох фојдәсүз урә. 
Ә овсүзә ҹиҝәш дигләш ҹун дорә, 
Јә диглә дәрјорәш фојдәлү бирә. 
 

*   *   *  
 
Кук үшүг хунәји. Әз дәдәј бирә, 
Бәбә кукә бәрдәј нәсүл винирә. 
Ә ҝоф бәбә мити ни имбуһо кук, 
Гәдүр кәлә нидав, бәбә нәбирә. 
 

*   *   *  
 
Инсонә бирәнки  нум, ħүрмәт, дәвләт, 
“Һовурһо” ниһилү урә һич хәвләт. 
Һәр кәсә мивоју бу ħовур ән у, 
Ҝәрәки, мисоху тәлхәкиш, әлбәт. 
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*   *   *  
 
Чәнд сали гудузи сохдә ҝәшд “Хамас”1, 
Ә хун  Ÿиврирәвоз пур бу тәшт “Хамас”, 
Ә зир гопоз дәшәнд Исројил урә, 
Тәрси сәҝә хуно, ә күнҹ нүшд “Хамас”. 
 

*   *   *  
 
Һанија2 сәбәħ-шәв дуво мухуну, 
Кәлә хәлг Исројил вәтәнсүз муну. 
Дәс дүшмәјәтирә пәсә нә ноҝә, 
Ә хилоси Газа3 ħәсрәт мумуну. 
 

*   *   *  
 
Ә пәсәј ҝофһојү пәħәнү инсон, 
Бијо ҹиҝәј ҝофә дуз дану инсон. 
Нә гәләтә ҝофә, нә дузә ҝофә 
Пәсәво вәҝүрдә нидану инсон. 
 

*   *   *  
 
Вәҝи шороб доку, хурим јә пәјлә, 
Нүшим ә ихдилот, вәбәрим дүлә. 
Һилом гәтмә-гәриш, фикирһо амбар, 
И дәгдәгәһорә шор зиһим һәлә. 
 

 
 
____________ 
 
1  ”Хамас”: Тиррорлүјә һәрәкәт пәләстиниһо ә Газа. 
2  Һанијә: Рәħбәр “Хамас” ә Газа 
3  Газа: Шәһәр ә Пәләстин. “Хамас” ә унҹо бинә ҝүрди. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Зимусту ә Гирмизи гәсәбә.  
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Гилог 
 
Ә дәрјоһ ҹәŸмәт пури, 
Ки нүшди, ки тән шушдә. 
Ә шура ов тән шушдә 
Һәр ләззәтә ҝирошдә. 
 
Сә зән - сә дусд вәчирә, 
Ә ов дәрјоһ тән шушдут. 
Күрсиһорә дәчирә, 
Ә гирог дәрјоһ нүшдүт. 
 
Јә күрсирә дуз сохдә, 
Зәнбилһорә вокундут. 
Кәјф хүшдәрә саз сохдә, 
Әз шороб нә домундут. 
 
И вәхд јә сијә гилог 
Гәнәд зә нүшд ә күрси. 
Һорој нә зәрә “гиног” 
Һич рүхсәтиш нә фүрси. 
 
Јә зән и корә дирә 
Ә сәр гилог сибә шәнд. 
Гилог һич нә тәрсирә 
Ә ҝушд дундугә дәшәнд. 
 
Гилог пар зәрә варафд, 
Зәнһо мат-мәħтәл бирәт. 
Дүл јә зән ә појү рафд, 
Әзини кор нә дирәт. 
 
“Га-га”, - сохдә дәниши 
Ә тараф зәнһо гилог. 
Јогин ә кор вәрдүши 
Һорој нә зәрә “гиног”. 
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Ћәјосүзи пој нори, 
Ћәјолү бири пара.  
Ҹиҝәсүзи омори,  
Ҹиҝәлү вирих бура. 
  
 
Пишик нә морчиҝә 
 
Мијо-мијо сохдә-сохдә, 
Әдәј ҝәшдә ә бог пишик. 
Әз ҝиснәји лап ә “ох” дә, 
Дәрәји гош-гобог пишик. 
 
Сәс гушһорә шинирәнки, 
Гилиз ләŸә тији бирә. 
Гушә ә дор винирәнки 
Торикә чүм үшүг дирә. 
 
Јә морчиҝә нүшд ә лүҝә, 
Ә зуһунјү хундә-хундә. 
Диндог-диндог сохдә вәлҝә, 
Чинәдон нәс ҝиснә мундә. 
 
Пишик вини, варафд ә дор, 
Ҝуҹ хүшдәрә кура сохдә. 
Ћәзүр бисдо “овчи” ә кор, 
Пәнҹәһорә јара сохдә. 
 
Ә һәнҝ пәләнҝ шәнд хүшдәрә, 
Морчиҝәрә ҝирү пишик. 
Морчиҝә зу гәнәд зәрә, 
Чәхә мазала бирә пишик. 
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   Пишик вә ҹәҹу 
 
Дәсдәј пишик ләгәри, чог, 
Әдәт ҝәшдә ә гәриш бог. 
Әз јә кулә ә јә кулә 
Дураз сохдә појә-гулә 
Әри хурдә ҝәшдәнүт јәм, 
Ҝиснәјирә күшүт јәкәм. 
Јәки офдҝә јә тикә чи, 
Мидаравт ә пуст гәрәчи, 
Имбурбунут ә јәки ҝуҹ, 
Тәјтә бирә әз ҹәнҝ лап ҝиҹ. 
Ҝуҹсуз ә зир мидомуну, 
Биҹ ә гирог кор мумуну, 
Фүрсәтлүјә вәхд миҝәшдү, 
Пәнҹәјү ә сәр кор ҝәшдү. 
Ҝуҹлу урәш хуб миҝүрү, 
Гәзонҹо әз дәс мәҝүрү. 
Ҝуҹлу ә кул Ÿәсб вәбирә, 
Ҝуҹсүз ә зир мүшд дәбирә. 
 
Ә миҝләј бог һә јә бирдән, 
Појисд ҹәҹу тәлү-бәдән. 
Сәрә тик ҝүрд ә һәнҝ киши, 
Ә пишикһо һә дәниши. 
Дәсдәј пишик мундут мәħтәл, 
И ħәјвони, нобҝә туп-тәл. 
Мујһојү тип-тик појисдәт, 
Ә Ÿәрәшү нә зиһисдәт 
Ә и тәһәр ħәјвонһо һич, 
Сәр пишикһо бисдо лап ҝиҹ. 
Ә пишој чүм чүклә сәри,  
Ҝујҝә вини, чүмһош вәри. 
Һәрки һисди – у гәриби, 
Әз Ÿәрәшү рафдҝә хуби. 
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Сијә пишик ә чәрх дарафд, 
Ә сәр ҹәҹу гәфләтән рафд. 
Ҹәҹу сәрә сохд пәħәнү, 
Ә ҹун пишик дәгмә вәнү. 
Ә тәһәр туп сохд хүшдәрә, 
Ә у бурбунд рәħ күшдәрә. 
Ә сәр ҹәҹу офдо пишик, 
Сәр ҝүрд сохдә ләпик-ләпик. 
Сула-сула сәр-чүм пишик, 
Һәммә тәрси әз ҝүм пишик. 
Урә ә дәс ҹәҹу дорут, 
Әз мәјду зу гуј бисдорут. 
Сијә пишик вој-виз зәрә, 
Вирихд, хилос соху сәрә. 
Ҹәҹу сәрә вәдәшәндә, 
Ә һәр тараф чүмә шәндә 
Сәр ҝүрдә рафд ә рәħ хүшдә, 
Ә мәскәнјү әри ҝәшдә. 
 
Гәриб дирә гудуз нә бош, 
Бил сог-соглом муну чүм-гош. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Күһнә күрпи әз бинәј Никәрәј Гудјал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЕМАҺО 
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Әз јә дор сә бәһәр 

 
Инсон әз хов таза тик вәҝүрд сәрә, 
Офтоји фурамо әз Ÿәсму дәрә. 
Вәхд васал бисдоҝәш, рузҝор хуб ҝәрм бу, 
Әз кәлә ворушһо хок хори нәрм бу.  
Офтоји ә воруш гәриш бирәнбу, 
Хори буг вәҝүрдә лап дүширәнбу. 
Офтоји сухундҝәш пусд  тән инсонә, 
Һәр кәс ә кор хүшдә сухундә ҹунә. 
Инсонһо хорирә сохдәнүт хәбәр, 
Пәнҹәј дәсһо әз кор бирәнүт гәбәр... 
Јә пирә мәрд ә бог зәħмәт кәширә, 
У әдәмбу кошдә дор зәјтунирә. 
И вәхд әз бинәј бог ә пишој дәсдә, 
Падшоһ ҝирошдәнбу, чүмә дәбәсдә. 
Ҝоһ ә раст, ҝоһ ә чәп у дәниширә, 
Зәħмәт хәлг хүшдәрә әдәмбу дирә. 
Падшоһ ә чүм хүшдә һич нә сохд бовор, 
Дирәнки кәлә мәрд әдәј сохдә кор. 
У Ÿәсбә појундә, әз Ÿәсб фурамо, 
Әз пишој ән дәсдә, ә јон мәрд омо. 
Падшоһ муҝу: “Әј мәрд, әј сипирә руш, 
Мәрә әз и кор тү лап оморә хош. 
Ә и пирә вәхд тү әдәј кошдә дор, 
Амбар әдәј сохдә фојдәлүјә кор. 
Ҝуј винүм, чү кори, ә и пирә вәхд, 
Гәрги-ҝәрми ҹунә бурҹундәнҝә сәхд, 
Ә ҹиҝәј рәħәти әдәј кошдә дор, 
Әри бәһәр дирә һисд түрә бовор?” 
Мәрд ә пишој падшоһ гуз ҝүрдә сәрә, 
Ә сәр синә вәно дәсһој хүшдәрә 
Муҝу: “Падшоһ Ÿилом, чү хәјр мивүнүм, 
Сәбәħ тә шәһәнҝум ә кон дәр нүшүм? 
Әҝәр пир һисдүмҝәш, ән фојдәјә кор 
Мисохум һә ҝәнәш, кошдүмҝә јә дор. 
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Бәгдә, кәлә шоһмә, нә дан мәрә хом, 
Һәчи јаратмиши әз бинә Ÿилом, 
Јә инсон кошдәни, јәкиҝә чирә. 
Бәһәр кошдәј мәрә әри винирә 
Мәрә имид һисди, бијо сох бовор,  
Мә  һәлә мивинүм бәһәр әз и дор”. 
Падшоһә хош омо әз ҝофһој ән мәрд, 
Кисәј пулә дәно ә пәнҹәј ән мәрд. 
Мәрд муҝу: “Падшоһмә, виниш и корә, 
Кошдә дормә сәр ҝүрд бәһәрә дорә.” 
Әгүлмәндә ҝофһо дүл шоһә вәбәрд, 
Падшоһ шәггә зәрә, хәндүсд ә ҝоф мәрд. 
Ҝәнә кисәј пулә ә дәс мәрд дәно, 
Мәрдиш дәс растирә ә сәр чүм вәно, 
Муҝу: “Әј кәлә шоһ, дәниш ә и кор, 
Ә јә сал нәс дорә дүбо бәһәр дор, 
Оммо дормә имој дү бәһәр дори, 
Һәлә нә ҝүрдиҝәш гојими хори.” 
Падшоһә ħәзз омо әз ҝофһо ҝәнә, 
Шәггә зәрә хәндүсд әз дүл, әз синә. 
Сәјмүн кисәј пулә шоһ мәрдә дорә, 
Муҝу: “Хубә бәһәр имбу и дорә.” 
Кәлә мәрд сәрә гуз ҝүрд ә пишој шоһ, 
Муҝу: “Мәтләб дүлмә, әј кәлә падшоһ, 
И дор бинә ҝүрдә, хуб бәһәр дорә, 
Әришму бијорум бәһәр ән дорә.” 
“Худо воровуно”, - ҝуфдирә һәчи, 
Падшоһ ән вилојәт ләшкәрә вәчи. 
Ә кул гәшгәјә Ÿәсб тик ҝүрд кәмәрә, 
Әз сафарјү рази рафд рәħ хүшдәрә. 
Әз дәвләт гимәтлү ҝофһој әгүлмәнд, 
Хубә ҝоф мисоху һәр инсонә бәнд. 
Ҝофә дуз ә ҹиҝә ҝуфдиҝә инсон, 
Сәр ән у никәшү болә һич зомон. 
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        Чү дорәҝә әритү дорә 
 
Әз бәбәһо мунди мәсәлһо амбар, 
Уһо гимәтлүни әз һәр ҹиро зар. 
Әгүлә дәшәндүм јәнҹигир ә кор, 
Јә мәсәл ҝоф сохум әри хундәҝор. 
Әз сүрхә мәсәлһој бәбәһо мәсәл, 
Ә ширини ҝиро кәм нисд әз Ÿәсәл. 
Әз бәбәһо мунди һәр мәсәл, нәгүл, 
Јәкәм мидавт дорә инсонә әгүл. 
 
Ә хунәј тәхтәји, ә бинәј вишә, 
Јә зән миҝировунд Ÿүмүр хүшдәрә. 
Әз ләмбә бофтәбу дүшәк, болушә, 
Нимдошә шолләјү мидәҝүрд сәрә. 
Дү-сә чиһој дәхмә дорәј кәсһо бу, 
Күһнә дәхмәләјүш зәħмәт дәсһо бу. 
Тәнјү нә дирәбу таза палтара, 
Ә Ÿүмүр нә данусд чүни зар-хара.  
 
Һәминон мизиһисд әз бәхшәј вишә, 
Зимусду чәтин бу ҝәрм сохдә ҹунә. 
Күһнә пиләтәјү диҝәш аташә, 
Шүгәмү нивини дүрүстә нунә. 
Гопу-гопу миҝәшд әри тикәј нун, 
Ә дәрһо-дугозһо мивокунд зуһун. 
Шори-шори мәҝирд дорәј һәр кәсә, 
Лово-тәшво хосдә, моч мисохд дәсә. 
 
Јә руз и зән куфдә һоширә дәрә, 
Дәс хүшдәрә вокунд, гуз ҝүрдә сәрә. 
Дәр хунәрә вокунд зәнлә – гәрәвош, 
Ә виниј зән варафд бујләј таза ош. 
Зән муҝу: “Тикәј нун чәнд руз нә дирәм, 
Әз ҝиснәји кәмҹун, биħоләт бирәм. 
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Әҝәр миданитҝә  нунлә дит хурум, 
Ә согишмурәвоз мәш ҹунә дорум”. 
Хонум хунә ә сәс зән вәдиромо, 
Әз сәр-сифәт ән зән ħүршү вәромо. 
 
И һоширә хонум рач бу, һәм зобу, 
Ә косиб, јә хуби һич нәс сохдәнбу. 
Әз гәрәвош муҝу: “Әз у мундә нун,  
Бијор ди и зәнә, нәдү инҹо ҹун”. 
Тикәј нунә вәҝүрд, зән муҝу “Худо, 
Һә ә дүлтү ҝиро түрә совоб до. 
Хонум, чү дорәҝә әри тү дорә, 
Хуб, хәрәб ә пишој инсон оморә”. 
Хонум хунә муҝу: “Ҝуш мәрә мәбәр, 
Чү дорәмҝә вәҝи, бил бурә әз дәр”. 
Дијә ҝоф нә ҝуфди, зән әз унҹо рафд, 
Тикәһо хүшк буҝәш, ә шүгәм дарафд. 
Һәчи миҝировунд рузһорә и зән, 
Вәҝүрдәрә мухурд, ħәл нәбу бәдән. 
 
Зән һәрбој мијомо ә дугоз хонум, 
Зуһун ширин мисохд, ҝуфдирә: “Ҹонум, 
Вокундә дәс мәрә пәсә мәһил буш, 
Сохдә мисвоһојтү мидарав ә ҝуш, 
Худо кумәк имбу ә тү, ој һәрүс, 
Чүмһој тү нәдарав ә зәħмәј ҝирүс”. 
Бәгдә дорә нунә мәҝүрд, муҝуфди: 
“Һә ә дүлтү ҝиро совоб мијофди. 
Хонум, чү дорәҝә әри тү дорә, 
Хуб, хәрәб ә пишој инсон оморә”. 
Хонумә мијомо әз и ҝофһо гәһр, 
Насдәнбу дәриҝә ә и ҝофһо хәјр. 
Муҝуфди: “Ингәдә ҝуш мәрә мәбәр, 
Вәҝи чү дорәмҝә, бил бура әз дәр”. 
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Вәхд әз вәхд ҝирошдә, и зәнлә ҝәнә, 
Ә дәр һошир омо, дәс ә сәр синә. 
Муҝу: “Әри хурдә мәрә нун нисди, 
Әз ҝиснәји дүлмә лап фурагусди. 
 
Ә гопу оморәм әри тикәј нун, 
Јә тикә нун дорә, хилос сохит ҹун. 
Буј таза ҝәрмә нун варафд ә вини, 
Әри сохдә мисво, хуби мивини”. 
Хонум хунә ħүршлү воҹовунд бәдән, 
Визор оморәбу әз дәс ән и зән. 
 
Гәрәвошә һорој зә хонум хунә, 
Муҝу: “Ди и зәнә јә таза нунә. 
Хуру тә сироји, ә ҹуну нуш бу, 
Бил әхири караз һовојү хуш бу”. 
Ә ҝофһој ән хонум зән нәдо фикир, 
Нивоҝосу годо-нифри ә фәгир. 
 
Таза нунә вәҝүрд зән шори-шори, 
Бовор нә сохд, хонум таза нун дори. 
Зән ә хүшдә домунд, дану чү кори, 
Муҝу: “Ә дүл хонум рәħм диромори. 
Таза нунә битәв тү мәрә дорәј, 
Насданум чү кори, дәс очуг бирәј. 
Худо хунәј түрә оводу сохо, 
Ә дүлтү чү дәри, ә сәртү рихо. 
Мә лово михојум әритү, хонум, 
Ә гәд ҹәһмәт имбу түрә хубә нум”. 
Зән ә пишој хонум појисд ә воҝу, 
Нунә ә сәр синә гәл ҝүрдә муҝу: 
“Хонум, чү дорәҝә әри тү дорә, 
Хуб, хәрәб ә пишој инсон оморә”. 
 
И ҝофһорә ҝуфди, зән чарусдә рафд, 
Әз и ҝофһо ҝәнә ħүрш хонум варафд 
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Муҝу: “Мәрә амбар имиди, рујмә  
Руј түрә нивинү һич ә гопујмә”. 
Воҝошдә оморә ә дәхмәј хүшдә, 
Зән рәħәти вәҝүрд, ә хори нүшдә. 
Пиләтәрә сухунд, чојникә сохд пур, 
Әз ҝиснәји шүгәм сохдәҝәш гур-гур, 
Сәр ҝүрд ҝузәт сохдә, ов чојник дүшү, 
Бәгдә рәħәт-рәħәт ә сүфрә нүшү, 
Хуру ҝәрмә чојә нә ҝәрмә нунә, 
Шүгәм сироји бу, ҝәрм соху ҹунә... 
 
Дү ҹоһилә ħовур ә вишә бирүт, 
Ә ħәјвонһој вишә ов сохут, бәрүт. 
Битәв руз һә ҝәшдүт, буш рафд ов ишү, 
Бәгдә варасдәбу нун нә ов ишү. 
Мәндәји-јургуни вәҝүрд уһорә, 
Товуши вирихдә, торик оморә 
Ә лулаһо дәшәнд гуш-ħәјвонһорә, 
Әз вишә вәдәшәнд и ҹовонһорә. 
 
Ә гирог ән вишә дирүт дәхмәрә, 
Ҹовонһо һәј сохдут һәсбһој хүшдәрә. 
Дәр дәхмәрә куфдут, зән вәдиромо, 
Ә пишој ҹовонһо дүл очуг омо. 
Муҝу: “Әдәм дирә вир сохдәјт рәħә, 
Бијојт, ҝузәт сохит үшүг сәбәħә”. 
Јәки әз ҹовонһо муҝу: “Ој холә, 
Ҹун иму кәшири ҝиснәјә ħолә. 
Әҝәр имкон һисдҝә, јә тикә нун ди, 
Лап нимә ҹун бирәјм, имурә ҹун ди”. 
Зән муҝу: “Әләги, имбуруз мәрә 
Битәвә нун дорәт, мидүм нимәрә, 
Хурит, ħолол ишму, ә гувот диројт, 
Чој ә дәм вәнорәм, ә пишо бијојт”. 
Зән һәчи ҝуфдирә, нунә вәнҹирә, 
Јә тикә ҝәрмә нун дорә һәркирә. 
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Сабурсузә ҹовон зу һәнҹ зә әз нун, 
Ә сәр хори офдо, ә буру зуһун. 
Зән вараси муҝу: “Хунхур и тәһәр 
Војисд күшү мәрә, ә гәд нун зәħәр”. 
 
Џоширә, рача зән ә гәлјү хәләф, 
Вој зәрә, хүшдәрә сохдәни тәләф. 
У әз вој, әз һорој кумәк нәс дирә, 
Хәләф ә гүҹәгү хәбәр нәс бирә... 
Ҝофһој һонијә зән ә ҝуш оморә: 
“Хонум, чү дорәҝә әри тү дорә”... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТӘРҸҮМӘҺО 
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Ә хори бәбәһо 
 

Јә вәхд бәбәһојму унҹо зиһисдәт, 
Имуш зиһисдәнки, винирәјм ħүрмәт. 
Имоһој гисмәти, ә инҹо зиһим, 
Ә шорә мәҹлүсһој Исројил хуним. 

 
Хајфа, Акко, Ор-Акива, 
Лод, Натанија, Беер Шева, 
Тел-Авив, Ашдод, Хадера, 
Ә хори бәбәһо шолуми бу имурә, 
Әҹә ҹуһурһо һисди, зиндәҝуни рач бирә! 

 
Әриму фәрг нисди, әз чиҹоји тү, 
Әз Маһачгалаји, әз Москови тү, 
Әз Гәсәбәј Гүбә, әз Дәрбәнди тү, 
Әз Ҝүјчај, Исројил, мијојм әки тү! 

 
Хајфа, Акко, Ор-Акива, 
Лод, Натанија, Беер Шева, 
Тел-Авив, Ашдод, Хадера, 
Ә хори бәбәһо шолуми бу имурә, 
Әҹә ҹуһурһо һисди, зиндәҝуни рач бирә! 

 
Бијо Ÿәрүси бу ә и нәзники, 
Гоһум-гәрдәш мијовт шори бирәки. 
Мизәним, мухуним, иму мәҹәјим, 
Ә соги Исројил тостһо муҝујим! 

 
Хајфа, Акко, Ор-Акива, 
Лод, Натанија, Беер Шева, 
Тел-Авив, Ашдод, Хадера, 
Ә хори бәбәһо шолуми бу имурә, 
Әҹә ҹуһурһо һисди, зиндәҝуни рач бирә! 
 

Шаул Симан-Тов 
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Мама (Дәдәј) 
 
Ә уруси - мама,  ҝүрҹүји - нана, 
Ә зуһун авари -  баба, - дәдәји. 
Әз һозор ҝоф хори нә океана 
Ирә бисдо иллоһ, гисмәт бирәји. 
 
Ә ҝуш Ÿәјил һәвәл и ҝоф вохурдә,  
Ә гәд сигә дурәш ә сәŸәт гәсди,  
Салдат әхир нәфәс ә јор овурдә, 
Ә и кәлмәрәвоз чүмһорә бәсди. 
 
Ни вохуру ә у ҝурундә сојә, 
Воисд  пәħәники, воисд очуги 
Ҝофһо ә пишојү ни минүт појә, 
Тоби бирә, урә мидавт ҝоф һәги. 
 
Билог пур сохдәнҝә бушә кузәрә, 
Шәхә сәс хүшдәрә лап мисоху ләс. 
Ә һүндүрә догһо ҝүрдә нәзәрә, 
Ҝујҝә әз нум дәдәј вәҝүрдә ħәвәс. 
 
Бирәнгинә бурра синәј булута, 
Мә әдәм шинирә дугләһој воруш 
И ҝофә ә хори чүтам ҝүнҹүндә, 
Хориш әз шоријү дорәни товуш. 
 
Дәрд ә дүл, Ÿәрс ә чүм сохдә пәħәни,  
Муҝујум: “Ҹон дәдәј, фикир мә кәш тү. 
Тү сәдигә инсон ән Ÿүмүр мәни,  
Һәр кор мә лап хуби, орхојин бош тү”. 
 
Дүлү әдәј сухдә һә әри бала, 
Мүħбәтү ән тәмиз - зән бүзүрҝәји. 
Ә уруси - мама, ҝүрҹүји - нана, 
Ә зуһун авари - баба, - дәдәји.                            
     

    Расул Гамзатов 
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       Ромиәл 
 
Әри Ромиәл әз нум бәбәјү Лева 

 
Бил салһо ҝирору овһорә хуно, 
Чәтинә вәхдһојму ә пәсә муно. 
Кукмә Ÿәсүл бири, шор сохди мәрә,  
Ромиәл нум норәм, нум бәбәјмәрә.  
 

Балајмә имиди, сәбәħи рузи, 
Нушунәј сәвҝиму бисдо әз һәвәл. 
Товуш чүмһојмәни, әз ҹун Ÿәзизи,  
Васал Ÿүмүрмәни, кукмә Ромиәл. 

 
Әдәј товуш дорә чүмһој балајмә, 
Ә дүлһој ән һәммә дәшәндә үшүг. 
Кәлә бирә-бирә нур дү хунәјмә, 
Бәхд, мозолу ҝәрдо тәвәсәр очуг.                                            
 

Балајмә имиди, сәбәħи рузи...  
 
Џәјил мозолмәнди овурдә ә дәр,  
Хәндә кәм нә ҝәрдо һич әз јә хунә. 
Мәрә куки, түрә јә рачә духдәр, 
Әришү мисохим лап гурбу ҹунә.   
 

Балајмә имиди, сәбәħи рузи...  
 
Ә мәтләбһој дүлмә имој расирәм, 
Рачә нум бәбәрә кук мәрә дорәм. 
Ромиәл, балајмә, дүлмә әз тү шор, 
Тү әримә куки, бәбәји, бирор. 
 

Балајмә имиди, сәбәħи рузи...  
 

Арсен Касиев 
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У мужчины должен быть характер 
 
        Перевод стихотворения Шабтая Агарунова 
          c языка горских евреев - джуури на русский 
                                  сделан Семёном Гавриловым. 
 
У мужчины должен быть характер… 
В каждом слове значимость и вес, 
попусту слова свои не тратьте – 
вас послушать будет интерес. 
 
У мужчины должен быть характер… 
В радости и горе средь людей 
время, не жалея, свое тратьте, 
не теряя головы своей. 
 
У мужчины должен быть характер… 
Злобу в сердце не к чему держать, 
недругу, коль нужно, руку дайте – 
так мужчина должен поступать. 
 
У мужчины должен быть характер… 
Быть отцом и мужем нужно быть 
и для дома самый лучший мастер, 
чтоб семье лишь радости дарить. 
 
Только тот, кто знает цену слову, 
честь и честность для кого причина, 
с поднятою ходит головою… 
Должен быть характер у мужчины! 
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