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Гуршумов Әлдар Пинхасович
(07. 12. 1940.)
С 1999 г.– член Союза писателей
Израиля и
Азербајджана
С 2003г. – председатель Союза писателей, выходцев с
Кавказа. За небольшой период собрал плеяду талантливых
поэтов, писателей и публицистов. Творческий псевдоним
Эльдар Эльдарзаде родился в 1940 г поселке Красная
Слобода
Кубинского района Азербайджанской республики. В
1964
году
окончил
физико-математический
факултет
пединстита
та. В 1962 году муз.школу и в 1969 году по классу
компози
ции и по классу вокала народную консерваторию.
Преподавал в мед.училише, занимал должность зав.кафедрой в
Институте усовершенствования учителей и старшего
редактора
в дирекции музыкальных коллективов и фондовых
записеј
в Госкомитете Азербайджанской ССР по телевидению и
радиовещанию. Талантливый поэт прекрасный музыкант,
композитор, исполнитель народных песен и мугамов. Свои
произведения
исполняет
под
акомпанемент
тара.Э.П.Гуршумов
автор 4-ех сборников стихов:"Божественные синагоги
Тальхума", "Горькие слезы матери", "Божественные строки"
и
«70 весён в 70 лет» в общей сумме 3300 страниц. Он
исполнитель стихов на диске «Аудио антология горскоеврейской

литературы»-автора идеи продюсера
Ш.Симан-Тов.
Сейчас
готовится к изданию 5-ая книга стихов Э. Гуршумова из
700
страниц. В 1998 г. репатриировался в Израиль. С 2000г.
до
2004г.до переезда в г.Кирьят-Моцкин из г.Ришон-леЦиона
работал преподавателем музыки в Бар-Иланском
универсти
тете, а также был солистом и
таристом оркестра
универститета.
Исполнял
и
пел песни
своих и
песни
Азербайджана.
Женат, имеет 3 детей и 4 внуков.
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Әльдар Гуршумов

70 ВЁСЕН
В 70 ЛЕТ
Сборник стихотворений на горском-еврейском и на азербайджанском языках

70 БАhАР
70 ИЛДӘ

4 - книга

Израиль, 2011
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גורשומוב אלדר פינחסוביץ' (שם עט  -אלדר
אלדרדזה) ,ראש חבר הסופרים בשפה
הקווקזית .תוך תקופה קצרה אסף בארגון שהוא
עומד בראשו שורת המשוררים ,הסופרים
והעיתונאים מוכשרים .נולד ב04.1..1.70-
בכפר קראסניה סלובודה שבאזרבייג'ן .החל
משנת  1..1התגורר במוסקבה .בשנת 1..1
סיים את לימודיו באוניברסיטה הפדגוגית של
אזרבייג'ן (הפקולטה לפיסיקה ומטמתיקה)
ובמקביל את לימודיו בקונסרבטוריון ע"ש
אוזאיר גאג'יבקוב (פקולטה להלחנה וזמר).
עבד בתור העורך הראשי של מחלקת המוסיקה
ברשות הטלויזיה והרדיו של רפובליקת
אזרבייג'ן .משורר מוכשר ,מוסיקאי נהדר,זמר
של שירי העם ומוגמים .את שיריו הוא שר
בליווי כלי זמר עממי בשם טאר .אלדר גרשומוב
הינו מחבר של  3ספרי שירה בשם "בתי הכנסת
השמימיות של טאלחום"" ,בכי מר של האם" ו-
"שירים נשגבים" בשפות הקווקזית
והאזרבייג'נית .שירים רבים מתוך ספריו
מוקדשים לאנשי רוח מפורסמים .קרין של
שירים בתקליט "אודיו אנתולוגיה של ספרות
קווקזית" (יוזם הרעיון ומפיק ש.סימן-טוב).
בזמן הקרוב הולך לצאת לאור ספרו החדש של
אלדר גורשומוב בן  400עמודים.
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Әј нәчоги
Јә мәћәлиш нә оморәј ә хушәјмә, әј нәчоги,
Ҹун согирә дәпарундәј әз кишәјмә, әј нәчоги.
Нәⱨәләти әдәм хундә әри сәнгә ⱨор-виҹдонтγ,
Вирәсур бош јәболугә әз ләшәјмә, әј нәчоги.
Сәбәб бирәј әри миҹәј hозор ҹγрә ⱨәзоб-губhо,
Сәс оh-војhо ҹиҝә ҝγрди ә ҝушәјмә, әј нәчоги.
Омунмәрә ћол нә мунди әз амбара гәм фубәрдә,
Дәрд ⱨиломә тији мәсох ә пишојмә, әј нәчоги.
Yшγгмәнди Вәтәнмәни јарашуги ән тәбиәт,
Ҹәјронhорә гујлу мәјил әз вишәјмә, әј нәчоги.
Тәмарузә ћәсрәтлγнγм әри ⱨәсәл-шәкәрбәнди,
Дәⱨәм − ләзәт нәс ҹусдәнγм әз нушәјмә, әј
нәчоги.
Әз хотурәј сәдиг мундә ә бγҝγр чум бәдә ⱨәҹәл,
Ҝурундирә зијод мәсох ә дγшәјмә, әј нәчоги.
Әз су-јәлов гәрги тәнγ кусовлγјә руј вәҝγрдә;
Аташбәндлγ кип мәвәпич ә мошәјмә, әј ночоги!
Рузбәрузлу нибу бәрдә гумор-нәрдә әз сој «дγбир»,
Ћәләҹиҝәр-гур имбоши әз гушәјмә, әј нәчоги!
Шоhирмәндә Әлдар хәлгγм, әз сγрхә бәхш Кәлә
ХУДО,
Һич нә буҝә хәҹәләт кәш әз пишәјмә, әј нәчоги!
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Азәрбајҹан бирләшәндә
Һәр әсҝәрә баш әјәрәм Азәрбајҹан бирләшәндә,
Памбыг илә даш дәләрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Ширинлији балдан умар арзуларын бар-бәhәри,
Торпағына хош ҝәләрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Шеирләрлә уҹалдарам бу шәрәфин гγдрәтини,
Синәми там бош едәрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Дар ҝγн ҝөрмәз − Шаh Исмајыл Хәтаидән дәрс
аланлар,
Руhуну да шад биләрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Одлар јурду нур сәпәндә Ҝγнәш тәки өз елинә,
Хошбәхтлији нуш диләрәм Азәрбајҹан
бирләшәндә!
Севинҹими ашдыраҹаг тоја-бәндли ҝөз
јашларым,
Бәдхаhлара чох ҝγләрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Доғулдуғум Вәтәнимчγн бир әскәрәм −
гәләмимлә,
Дγшмән бағрын шух дидәрәм Азәрбајҹан
бирләшәндә!
Фγзулитәк зөвг алаҹаг – Низамидән бәhрәләнән,
Бу адәти туш ҝγдәрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Һагг − әдаләт hөкм сγрәҹәк Машијахын
ҝәлишијлә,
Ҝөј Хәзәрдә мәст γзәрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
Короғлунун гылынҹы да өз гынында јашар,
Әлдар,
Ҹәннәтә дә пак ҝедәрәм Азәрбајҹан бирләшәндә!
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Председателю Союза писателей
горских евреев в Израиле
Эльдару Гуршумову

Поздравление
Уважаемый Эльдар!
Правление Федерации Союза Писателей Государства Израиль сердечно поздравляет Вас, своего коллегу, известного поэта, с семидесятилетием.
Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, хорошего настроения и, конечно же, много новых книг.
Марк Азов, Елена Аксельрод, Анотолий Алексин,
Игорь Бяльский, Марк Вейцман, Илья Войтовецкий, Эльдар Гуршумов, Лорина Дымова, Александр
Каневский, Григорий Канович, Юлия Канэ, Марк
Котлярский, Фелиск Кривин, Эли Люксембург, Ицхак Мерас, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Леонид Финкель, Вадим Халупович, Светлана Шенбрунн, Давид Шехтер, Яков Шехтер, Александр
Шойхет
Эфраим Баух – председатель Федерации Союзов Писателей Израиля, Лауреат премии Президента Израиля

Леонид Финкель – ответственный секретарь Союза
русскоязычных писателей Израиля, Лауреат премии им.
Юрия Нагибина
Тель-Авив, декабрь, 2010 года
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Кавказская газета

Почетная грамота
За многолетнюю ежедневную работу на блоаго
Горско-еврейской общины,за огромные заслуги
В деле её укрепления и процветания

Награждается

Председатель Союза писателей-выходцев с Кавказа

Эльдар Гуршумов
8 сентября 2009 года, Нетания, Израиль

Йонотан МИШИЕВ
Главный редактор «Кавказской газеты»
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С семидесятилетием!
С юбилеем тебя, Друг!
(К юбилею выдающегося

Горско- еврейского поэта)
В пожилом возрасте не всегда, к сожалению,
удается навестить друга. Так и сейчас, из-за ухудшения здоровья не сумел заехать и поздравить с
70-летием прекрасного человека, со старшим попоколением семьи которого я знаком более 60-ти
лет, председателя нашего Союза писателей, замечательного поэта Эльдара Пинхасовича Гуршумова. Вот и решил поздравить его через нашу
«Кавказскую газету». Для этого взял и перечитал
заново его стихи последних лет. И всё: немогу
оторваться от них, забыв о необходимости писать
поздравление. У меня в этот момент находились
мои близкие. Стал читать им одно за другим плоды творчества Эльдар-мюаллима, причем на двух
языках: на своем – родном, и на азербайджанском.
Одно за другим, одно за другим, выбирая для слушателей наиболе чувственные наиболее значимые
для современного восприятия. Здесь посвящения
близким и назидательные двустишия любовь к Ро
дине и боль Карабаха. Хотел сразу же отобрать
понравившиеся для публикаци в газете в качестве
запоминающихся образцов, да невозможно: трудно отобрать наилучшее среди замечательных плодов его творчества. И мы все давно знаем о его
творчестве, слушая его песни-стихи на различных
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меджлисах.
Но широко он стал известен в народе лишь
после выхода в свет объемных трех книг его стихотворений. Поэзия Гуршумова воспитывает добрые чувства, которые учат нас любить и понимать
жизнь. Читая и перечитывая произведения Гуршумова, мы каждый раз открываем для себя что-то
новое. Как-то я писал о нем так: «Читаешь стихи
Эльдара Гуршумова и слышишь музыку. Это и
понятно: он не только прекрасный поэт, но и талантливый музыкант. Читаешь его стихи и вместе с ним восхищаешься тем, что восхищает его,
влюбляешься в тех, в кого влюблен он, смеешься,
а иногда и плачешь вместе с ним. Эльдар Гуршумов – поэт, имеющий свое лицо. Даже если под
его стихами не указан автор, читатель сразу же
говорит: "Это – Эльдар Гуршумов".
Далеко не о каждом поэте, к сожалению, можно сказать эти слова". Это был отзыв на первую
книгу поэтического творчества Эльдара Гуршумова "Худолүјә нимазһој Тәлħүм" ("Божественные синагоги Тальхума").
Спустя короткое время появляются еще
два сборника его стихов - "Тәлħә ⱨәрсһој дәдәј"
("Горькие слезы матери"), включающую одноименную горькую и назидательную поэму, и «Худолүjә ҹәрҝәhо»(«Божественные строки»). В этих
книгах наиболее ярко раскрыт многосторонний
талант Эльдара Гуршумова.
Помимо поэмы, в них включены знаменитые
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гуршумовские "бәндәһо"–стихотворения с повто
ряющимися сочетаниями слов и с определенной
рифмовкой. Они, так же, как и его двустишия и
четверостишия, читаются с большим интересом.
Книги содержат также и персональные посвящения и несколько поэтических произведений, написанных на азербайджанском языке.
Эльдар-мюаллим не просто талантливый поэт,
но и, как определяла в прошлом советская литературная критика, является достойным "инженером
человеческих душ". В своих стихах он ненавязчиво напоминает нам об устоявшихся традициях нашего народа, заключающихся, в первую очередь,
в сильной любви к своим родителям, глубоком
почтении к старшим по возрасту, веро- и этнотерпимости. На его стихах молодежь учится жизни,
перенимая жизненный опыт поэта.
Иногда в толковых словарях рядом с каким-либо словом стоит указание, написанное курсивомпоэт, то есть это слово–не обыкновенное, это сло
во–поэтическое. Так вот, вся поэзия Эльдара Гуршумова пронизана его удивительно благозвучными поэтическими словами.
Однако не все, что он создал за многие десятилетия удалось вобрать в изданные три тома.. Я
знаю что на днях увидит свет четвертая его книга
под названием «70 вёсен в 70 лет» («70 васал ә 70
сал»). Само название этой будущей книги говорит
о том, что автор проводит некоторый анализ и
оценку идейного смысла своего творчества, как
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бы заново смотрит уже с высоты пройденных 70ти лет на окружающий мир, на события,на людей,
на себя, в конце концов. Этому посвящено очень
сильное, на мой взгляд, стихотворение «Боришмиш ни бошум» («Не примирюсь»).
Эльдар Пинхасович поделился со мной содержанием новой книги. Этот сборник стихов выйдет
объемом более 55-ти печатных листов. Чуть меньше половины объема – стихи на азербайджанском
языке, которым он владеет в совершенстве остальное – на джуури.
Эльдар Гуршумов вошел в историю поэзии горских евреев как человек, подаривший своему народу не только чудесные стихи, но и много чисто
горско-еврейских слов, обогативших лексику родного языка.
Замечательный певец, замечательный оратор,
замечательный поэт. Удивительно, как он находит
нужные слова как умело нанизывает он их в своей
речи, в своих стихах, в своих песнях одно за другим. И они – его речь, его песни, его стихи – становятся такими же прекрасными, как нить жемчучуга, собранная искусным специалистом. Только
природный талант и упорный труд создают такие
жемчужины творчества.
Несомненно, Эльдар Гуршумов – талантливый
человек, как в поэтическом творчестве, так и в музыкальном. Но ведь стоит вспомнить и о том, что
лишь при его руководстве Союзом горско-еврейских писателей Израиля этот самый Союз из не
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большой «могучей кучки» в 12-15 человек превратился в солидный коллектив, насчитывающий
более 5- ти прозаиков, поэтов, публицистов и
других пишущих горско - еврейских деятелей,
проживающих в Израиле. И это сумел сделать
Эльдар Гуршумов, оставаясь в то же время весь
ма принципиальным руководителем.
Все что сказано выше относится к его творчеству. А мне хочется еще отметить то, что Эльдар Пинхасович Гуршумов своим общением с
людьми да и всей своей многолетней жизнью доказал, что он правильный человек и верный друг.
Недаром в своем стихотворении он пишет: “ә Худо боглуjә дузә бәндәjүм”. Уж кому-кому, а мне
хорошо известно, как он умеет подставить другу плечо, как он всегда оказывает помощь втрудную минуту.
Эльдар Гуршумов – человек, строго соблюдающий Божьи заповеди. Это он впитал с молоком
матери. Но, одновременно, он непримирим с теми, кто от-ступает от этого праведного пути.
Нашим людям хорошо известны представители замечательного рода Гуршумовых. Отмечу
лишь некоторых из них. Один из старших братьев – Гуршумов Сасун Пинхасович – был известнейшим в Азербайджане врачом-кардиологом.
Стоит сказать, что он в течение многих лет работал главврачом в правительственном пансионате.
Он также известен как поэт, писавший стихи под
псевдонимом «Бәhруз». А после выхода на пен13

сию стал популярным Бәhруз-hәкимом–специалистом по профессионалному лечению травами.
Известен и другой его старший брат – Рашбиль
Гуршумов, юрист, вышедший на пенсию в зва
нии полковника юридической службы.Навсегда
сохранится в памяти народной благотворительная деятельность Тальхума Гуршумова и его сыновей, один из которых – Заур – стал Президентом Всемирного конгресса горских евреев. (К
сожалению, жизньегорано трагически оборвалась, мир его праху). Этой семьей, помимо всех
прочих благотворительных деяний, построены
2 великолепные синагоги в Москве и в Израиле.
Эльдар Гуршумов является главой большой
семьи. У него замечательные дети, прекрасные
внуки, которые по праву гордятся своим отцом
и дедом.
Дорогой и уважаемый Эльдар Пинхасович!
Поздравляя Вас с 70-летним юбилеем, желаю
Вам, в первую очередь, крепкого здоровья на
Всю дальнейшую жизнь, а также благополучия
всей Вашей семье! Успехов Вам в творческой
деятельности, а также на поприще руководства
Союзом горско-еврейских писателей Израиля!!!
Профессор Михаил Агарунов –
член Союза писателей Израиля
«Кавказская газета», ноябрь, 2010
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ШТОРМ
( Талантливому поэту Эльдару

Гуршумову)

Неделю ночами я читал книгу – «Божественные
Синагоги Талхума – Таира», наслаждаясь строками и
разнообразными формами стихов и поэм горско-еврейского поэта Эльдара Гуршумова. Я понял, что передо
мной современный поэт–новатор, которого я не встречал в нашей горско-еврейской поэзии за всю свою долгую литературную жизнь.
Бушует шторм над морем вольно
Слетают чайки со скалы,
Где злобно бьются лбами волны
У древних стен Нарын – Калы.
И, помогая шторму, тучи
Всё заволакивают высь,
То, обнимаясь с горной кручей,
То, с кручи опускаясь вниз.
А ветер, глядя, словно кречет,
Свистя и поднимая вой,
Летит прохожему навстречу,
Чтобы вступить в неравный бой.
Но человек идёт, смеётся
И ветру подставляет грудь,
Как будто не гроза, а солнце
Ему указывает путь!
Лазарь Амиров (1935 – 2007) – поэт, был
членом Cоюза писателей Израиля,
«Кавказская газета», декабрь, 2005
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Яркий, творческий человек
Не всем творческим людям дано преодолевать
свой юбилейный рубеж на пике расцвета и неувядающего оптимизма. Эльдар Гуршумов – один из
них. Он родился в поселке Красная Слобода в
Азербайджане, где сама природа способствует
проявлению таланта, который Эльдар получил
сполна то ли по наследству, то ли от самого Всевышнего. Так , он и начал свой жизненный путь,
окончив в начале музыкальную школу по классу
тара – старинного народного инструмента, затем
народную консерваторию в Баку по классу вокала и композиции. Он, сложивщийся, уже профессиональный музыкант, полностью прикипевший к исполнительству, решил испытать себя на
поприще точных наук и окончил факультет физики и математики Бакинского пединститута. Педагогическая деятельность дала ему опыт ширикого общения с людьми, и там его карьера быстро
наращивала темп. Вскоре Эльдар Гуршумов стал
заведовать Кафедрой в Бакинском институте усовершенствования учителей. Все же природное
призвание возвратило его вмир искусств. Продолжая заниматься песенным и исполнителским творчеством, он определился как мастер-поэт и певец,
сам себе акомпанирующий на таре, выступающий
с профессионалным оркестром народных инструментов радио-телевидения. Его голос стал популярным среди любител и профессионалов азербай16

джанского народного искуства.Творчество Эльдара Гуршумова неоднакратно отмечалось грамотами и призами. Вскоре он получил должность старшего редактора а дирекции музыкалных коллективов и фондовых записей в Госкомитете Азербайджанской Республики по телевидению-радиовещанию. Неуемный характер и стремление расширить
жизненные горизонты приводят к тому, что он переезжает в Москву и в 1998 году репатриируется
в Израиль.
Все творчество Эльдара Гуршумова посвящено
его народу, родным, друзьям, любимому Азербайджану и Израилю.В Израиле еготворчество засверкало новыми гранями: он нашел для него благодатную почву. Выпустил несколько сборников стихов
и проявил свои организаторские способности, став
председателем Союза кавказких писателей. Его духовная жизнь наполнилась смыслом обетаванной
земли и свой семидесятилетний юблей Эльдар Гуршумов встретил в полной гармонии чувств и радостей жизни.
Пожелаем ему крепкого здоровья и дальнейших
успехов в его ярком творчестве.
Председатель Совета старейшин
Общины горских евреев США
Рашбиль Шамаев
Президент Культурного центра
общины горских евреев США
Яков Абрамов
Главный редактор газеты «Новый
рубеж» Ноберт Евдаев
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Хубә
Гуршумов

шоир

−

Әлдар

Мә и широрә нγвγсдәм әри 70 сал томом бирәји
Јубилиј, ән јәки, әзу hохмолγјә кукhој хәлг hисдиhо вә чәнд салhо ә Ҹәⱨм нγвγсhој Ҹуhурhој доги
Исроил сәрбәрәћи сохдәниhо − Әлдар Гуршумов!
Әлдар бирор, ә дγлмә чәнд хубә војҝә дәри;
Рузhојтγ хош ҝирошдә домунош ә гәд шори.
Нγвγсдәјhо широhо әдәј ҝәшдә дγнјорә,
Әз вәҝирә кукhој хәлг, тγ әдәј хәбәр дорә.
Ә Исроил оморәј нум јγрәш ⱨәзиз дошдәј,
Нә Шоh дог, нә Гудјоләш әз јор нә вәдәшәндәј.
Тγ кошдәјhо дорhорә нисди ә дγнјоh гимәт,
Ә бәhәрhој әнуhо дәри севҝи нә мγhбәт.
Тγ јә ҹγр фәлсәфәји , hәр ҝофтγ јә хәзинә,
Данусдәј варавундә, зиндә сохдәј зуhунә.
Ә дγл амбарhо дәри хундәјhо мәⱨәниhо,
Тәⱨәриф тар зәрәјтγ домунди ә зуhунhо.
Ҹун соги − саламати әз хосдәјмуш винош тγ,
70 чγни, әј Әлдар, сади бисдиш зиhош тγ!!!
Рашбил Бен Шәмәј – шоир, тәрҹγмәчи,
мәⱨлγм. Јәки әз Ҹәⱨм нγвγсhој
Исроил нә Азәрбајҹон. Амерка
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Әз ⱨγмγр Шоhдог
(Әри 70сали бγзγрҝәјә шоhир,ћγрмәтлγјә
Кук хәлг иму − Әлдар Гуршумов)
Мә әдәм әз дәдәј ћәсүл оморә 70 сали руз ишмурә симантубу сохдә. Худо ишмурә ҹунсоги, сәрсоги
дорә әз сәр мишбәħ ишму, әз сәр ҹәⱨмәт иму кәм нә
сохо! ⱨүмүр ишму, рузһошму и миⱨид Ћәнукојирә хуно товушлу ҝәрдо! Чγтарз әришму нγвγсдәмһо ә широ ҝуфдирәмҝә, мә әришму әз ⱨүмүр
ән Шоһ дог јә бәхшә ⱨүмүр, ҹунсоги хосдәнүм! У тиҹә гәләм ишму һич вәхд әз дәс ишму нә офдәно! Кәләтәјә Офуррәҝор, тәвәссәр, кумок ишму ҝәрдо!
Ә ишму һәмишә кәлә ħүрмәт бәсдәниһо вә
ишмурә, јә ⱨәсγлдорә кукә хуно, әз дүли-ҹуни ән
хγшдә лап амбар хосдәниһо Шәбәтәј Агарунов!
Әз ⱨәјили ә ћәвәс шәјр дәбирә,
Әз пәнҹәј дәс гәләмә пәс нә ҝүрдит.
Ҝоф синәрә ә сәр вәрәг вәчирә
Шоhирирә әз бәхш ХУДО вәҝүрдит!
Ҝирошдә рәћ − сук нә бири јә вәхдиш,
Чәнд нәхоһһо ҹәвг вәнҝәсди ә ⱨәрә.
Әз хәрәби домундәтҝә ә ҹәћдиш,
Имој дијә винирәнγт Рәћбәрә.
Гγбә ә хәритә һисдиҝәш јә хол,
Ишмурә рγћ дори әри дγл нә ҹун.
Әз мәнзәрәј Шоһдог, әз зүм-зүм Гудјол
Тар ә дәс вәҹәсди, мәⱨни ә зуһун.
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Әз сәрвәт әгγли широ әз бинә,
Ә кин хәлг јә сүрхә сундугә норәјт.
Һәмишә тоҹ сохдә Тирој ән динә,
Ә зуһун дәдәји гимәтә дорәјт.
Һич вәхд пуч нәс бирә кәширә ҹофо,
Чүнки әз дүлини нүвүсдә һәр шәјр.
Дананда әз хундә вәҝүрдә софо,
Ћγрмәтә расундә ә фурм миҹәј хәјр.
Рәћhо очуг бисдо әри ҹуһурһо,
Ә Сион пој дәно кәләтә, ⱨәјил.
Ә инҹо винирүт нәзники − дурһо,
Кавказиш мәскән ҝүрд ә гәд Исројил.
Ҹүрⱨәт һәр кәс нисди сохдә рәћбәри,
Талантә виҹирә әз гәриш ҹәⱨмәт.
Әҝәр шоһир Кавказ ә Сион дәри,
Ундә, пуч нә бири кәширә зәћмәт.
Ә дүнјој ән широ ишму зирвәлү,
Әри хәлг ћүрмәтит, һәм нурлу чирог.
Әришму ҹунсоги, Әлдар Гүбәлү,
Һәм јә бәхш хосдәнүм әз ⱨүмүр Шоһдог!
Шабтај Агарунов – шоhир, ҹәрроh,
Јәки, әз Ҹәⱨм нγвγсhој ән Израил
7 декабр, 2010 сал
Бат-Јам
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ОФДОРИ
Әри 70 сали Кәлә шоир, нә хубә Рәћбәр
Ҹәⱨм нγвγсhој ҹуhурhој-доги ән Израил,
нән әз Ҹәⱨм нγвγсhој ән Азәрбајҹон јәкијγ
hисдиhо – Әлдар Гуршумов, әдәм ХУДОлујә ҹун согиhо, мозолмәндә зиндәҝуниhо вә кифләтбәндә шориhо арзу сохдә!!!
Шоһирлик jә гисмәти, ХУДО түрә бәхш дори,
Ҹуһурһоj догимурә ә һ,әрәjү фирсори.
Ә Гүбә чум вокундәj зомон-зомон нүвүсдәj,
Дирәҝорһо ҝуфдирә и Гуршумов Әлдари.
«Худолүjә Нимазһоj Тәлћүм»ә мә хундәнки,
Дүлмәрә у шәjирһо әдәj дорәни шори.
Нүвүс-нүвүс у ҝүзәл шәјирһо, мәһ,ниһорә,
Вәҝи ә дәс зән тараш сәс дәшән ә руj Хори.
Пәхүрһо, наданһорә дүлү биjору губор,
Әгүлмәндһо һәмишә әз дәс уһо бизори.
Симах Шеjда данусдә нүвүсдә шәjирһоjтү,
Бирор, ә чәнд зуһунһо, ә ләһ,әһо офдори.
Симах Шејда – шоир, тәрҹγмәчи, әз
Ҹәⱨм нγвγсhој Израил нән Азәрбајҹон
7 декабрь, 2010 сал
Германия
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Јә-дγ кәлмә ҝоф
Мозолмәндә хундәҝорhо! Мә,
Гуршумов Әлдар
кук Пинћос, 7-γм декабр, 1940-мγн сал, ә
тәⱨәрифә
хубә бәрәкәтлγјә хориhојγ hисдиhо
ҹәннәтлγјә рачә
γлкәј ән Азәрбајҹон, ә рајон бог-богчәлγјә
Гγбә ә гәдимијә никәрәј Гудјолчој, гәјмогhәнҝи,
воҝосириhо
ә одлу-шонлγјә Гирмизи Гәсәбә, әз Дәдәј
ћәсγл бирәнки, тә 10 миллјард сал ⱨγмγрγ hисдиhо ә
руј әни
сиhирбәндә дγнјоh ән Офуррәҝор,
ћәсрәтмәндәлγјә
тәмәћлγ мундиhо дγ чумhој ⱨоҹизбәндәлγјә
ⱨәјили
мәрә ә јә суррлγмәндәjә ћитијотиhорәвоз
вокундәм!
Бәхдәвәрә хундәҝорhо! Һәлә ә мәтләб
тәјтә расирә, мәрә војисдәни ки, ишмурә тазадан
hәҝәнәш ә и
мγшкγл мундиhо вә хәлг мәрә ә мγсибәт
кәләтәлγјә
чәшмиши вәнҝәсдәниhо әлифбој ҹуhурhој
догирә ә
ишму расинум:

Әлифбој ҹуhурhој
доги
Аа Бб Сс Дд Вв Ее Чч Ҹҹ Һh ⱨⱨ
Хх Ћћ
Ии Мм Пп Оо Лл Рр Шш Фф Јί
Тт Ҝҝ
Кк Үγ Зз Нн Гг Уу Әә

Данана хундәҝорhо! Ә ҝәрәки бирә
ҹиҝә, гәриблγјә ҝофhорә истифадә сохдәнкиш, иму
миданим әз
зуһун уриси нә γзҝә милләтиҝәһо чарундә
нәс оморәниһо кәлмәһорә әтәһминирәвоз ә
нγвγсдәјһоjму и
ә дәрә бурбундәнγмhо ћәрфhорәвоз имбу
кор бәрдә:
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Ёё Яя Юю Цц Щщ Жж Ээ
Мидајм мәсәл овурдә: Электрик, Цыган,
Юпитер,
Журнал, Щюка, Бомж, Ёлка, Больница,
Ясли вә јә
чәндиҝәhош. Оммо, ҝәнәш митаним әҹиҝәј
– ё, я, ю,
ә дәрә hисдhорә хуно нγвγсдә:
ё = јо, я = ја, ю = ју
Әһәчирәвоз ә 30 ћәрфәвоз миданим әз
дүли-ҹуниму
ә ⱨәсонтирәвоз нүвүсдә хәтһојмурә рәћәтлү
хундә.
Әгγлмәндә хундәҝорһо!
Әришму јә чәнд ҹиролγјә
мәсәлһорә војисдә ә јор ишму биίорум:
Ә әлифбој ән
әлифбоj ән

Ә

Дәрбәндирәвоз:
Гγбәjирәвоз:
Г1эдетбендлуь
ⱨәдәтбәндлү
Мэхьтеллуьгьо
Мәћтәллүһо
Гъэретиконлугъ
Гәрәтиконлуг
Гуьгермишгьо
Ҝүҝәрмишһо
Муьг1уьжуьзгьо
Мγⱨүҹүзһо
Дедејхојгьо
Дәдәјхојһо
Мэг1эрекелуьгьо
Мәⱨәрәкәлүһо
Гъжуьмбендлуьгьо
Гүҹүмбәндлүһо
Г1эсуьлмендгьо
ⱨәсүлмәндһо
Мэг1энолугьо
Мәⱨәнолүһо
Жуьрбежуьрлуь
Ҹүрбәҹүрлү
Руьхьвебергьо
Рүћвәбәрһо
Уьшуьгъмендире
Үшүгмәндирә
Г1уьмуьрбендлуь
ⱨүмүрбәндлү
Г1овдезере
ⱨовдәзәрә
Муьшкуьллуьгьо
Мүшкүллүһо
Г1иломгезгьо
ⱨиломҝәзһо
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Бебебендлуь
Бәбәбәндлү
Гъуьлгъуьлелуьгъгьо
Гүлгүләлүгһо
Жуьжермишлуьгъ
Ҹүҹәрмишлүг
Хьэрмэхьлуьгьо
Ћәрмәћлүһо
Г1эзизигьорә
ⱨәзизиһорә
Мермекино
Мәрмәкино
Мэг1уьлуьмгьо
Мәⱨүлүмһо
Ә и сәбәб ҝиро, бијо ә әлифбоj
Гγбәjирәвоз
нγвγсдә бијов:
1. Г1 = ⱨ, 2. Гъ = Г, 3. Уь = Υ, 4. Хь
=Ћ
5. Гь = Һ, 6. Ж = Ҹ 7. Э = Ә 8. Й
=Ј
Сәррафа хундәҝорһо! Мә амбар шорум
ки, и
ҹүрә әлифбо ә хош ишму мијов ҝуфдирә.
Кәлә
ХУДОјмуш һәмишәш әјишму
мозолмәндәлүјә
кумәки сохдә һәр кор ишму ⱨәсонт овонд
ҝәрдо.
Имоһоί мидам ҝуфдирә ки, 1958-мүн
сал ә
Гүбә атестата вәҝүрдә бәгдә, ә шәһәр
Боку, ә
хунәј ән кәләји бирормә Сосун духдир
зүһүсдәзүһүсдә, 1959-1964-мүн салһо 2 факултәј ән

инсититутә (физика нә математикарә); ә
1963мүн сал ә “тар” зәрә ҝиро 5 – сали
ошколәј ән
мусигирә; 1970-мүн сал, хәлг
консерваторијара
2 факултәрә ( композитор вә вокал )
варасдәм.
Һәлә әз вәⱨдәһој тәләбәји һәми ә тар зәрә
ҝиро,
һәмиҝә ә мәⱨни хундәји ҝирош ә ҹүрбәҹүрәјә
консертһо иштирак сохдә-сохдә, ә кәлә
оркестер
радио нән телевизијај Азәрбаίҹонәвоз
амбартәјә
мәⱨниhорә нγвγсдәм. Бәгдә әз 1964-мүн
саловоз
ә техником әз физ-мат нубо дорә-дорә,
кәләј ән
шү’бә–мәⱨлүмһорә тәкмилләшдирмиш
)савада
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зијод) сохдәниһо институт-кәләј кафедра
вә ә
Комитет радио-телевизијај үлкәј
Азәрбаίҹон ә
вәзифәј кәләји редактор кор сохдәм. Јә
кәмиҝә
ә Росија, ә шәһәр Москов зүһүсдә бәгдә ә
1998 -

мүн сал, ә ХУДО виҹириһо хори
кәләбәбәһојму
гисмәт бисдорум. Әз 1999 - мүн салавоз
γзв ән
Ҹәⱨм нγвγсдәҝорhој Израил вә нән
Азәрбајҹон
2003-мүн салавоз Рәћбәр Сојуз
нүвүсдәҝорһој
ҹувурһој доги виҹирә оморәм. Имоһој
сојһо ә
73 – нүвүсдәҝорһо расири, Ә 2005- мүн
сал 700
сәһифәлүк 1-мүн китоб - “Худолујә
Нимазһој
Тәлћүм,” ә 2007-мүн сал 2-мүн кигоб “Тәлћә
ⱨәрсһој дәдәј,” ә 814 сәһифәрәвоз, ә
2009-мγн
сал 3-мγн китоб –“ХУДОлуjә ҹәрҝәһо” ә
860 сәhифәрәвоз руј үшүгә әкумәки ХУДОрәвоз
дири!
Ћγрмәтлγјә хундәҝорһо! Әји китоб 2 нә 4
ҹәрҝәһорә, гәзәлһорә, бәндәһорә, шәјирһорә
һәмиҝә
нимәрә ә зуһун ән мусулмунәји нγвγсдәм.
Һәммәј әни әз гәләм дәсмә
вәдирәмориһо 900
сәhифәлуг китобә мә әдәм ә ихтијорәт
ћγкγм ишму дорә, әрчү ки, шоһирә бијо әнҹәг вә
әнҹәг ә
ћәвәсәвоз хундәниһо пәрәстишкорһоју әз
дүлиҹуни ҝоф хүшдәрә ә лојигирәвоз рач
вәрзунут!
***
Амбар-амбар ћγрмәтлγјә мозолмәндә
хундәҝорhо! Мәрә војисдә ә фикир ән ишму
расинум ки, әји руј γшγгә дириhо 4 –
китобмә, нә

әз шәјирhо, нә әз гәзәлhо, нә әз 2 вә 4-ҹәрҝәhо,
нә әз рγбоиhо, нә әз бәндәhо, нә әз мәḫниhо, нә
әз поәмоhо дγборә тәкрар нә ҝγнҹундәм!
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4613
Хәтадан, бәладан совушмаг үчүн
Ичәрин гәзәблә долмасын ҝәрәк.
Һаггын ҹәннәтинә говушмаг үчүн,
Ҝүнаһдан сораг да олмасын ҝәрәк.
4614
Ҝүнәш сѳнмәз, ҝеҹә кечсә күмүрлүк,
Мәгамы вар гаранын да, агын да.
Тәбиәтлә һәмдәм олсан ѳмүрлүк,
Бол не'мәтли олаҹагдыр бағын да.
4615
Лаләни, нәрҝизи ҝәтириб дилә,
Тәбиәт гоϳнунда ҝәзиб, долан да.
Гонаглар сүзәндә ҝүл-чичәк илә,
Ҝәлин дә зѳвг алар тоϳун оланда.
4618
Үрәϳи халг илә дѳϳүнән заман,
Ел-оба ѳзүнә ѳвлад саϳыбдыр.
Танрыны һѳкмүндән дѳндәрән инсан,
Анадан һәлә дә доғулмаϳыбдыр.
4619
Гырғынсыз сәһәрә галмаса үмид,
Ел-оба ϳухудан аϳылаҹагдыр.
Вәтәнин ϳолунда ҹан версә иҝид,
ϴлүмү шәрәф дә саϳылаҹагдыр.
4620
ϴмүр боϳу бал гатсан да дилинә,
Севинҹ илә кәдәри вар һәϳатын.
Гүдрәтли бир оғул олсан елинә,

Дилдән дүшмәз нә варлығын, нә адын.
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4621
Думан, чән ҝүнәши итирәндә дә,
Евләрин истиси ϳанан оҹагдыр.
Јаϳ фәсли ѳмрүнү битирәндә дә,
Паϳыз тәбиәтә сарылаҹагдыр.
4622
Бахышыϳла даш гәлбини дәләндә,
Барышмагы нә гышлыгды, нә ϳаϳлыг.
Һәсрәт ичрә сон ҝѳрүшә ҝәләндә,
Арзуϳа да сон гоϳаҹаг аϳрылыг.
4623
Јанлыш сѳһбәтләрлә гулаг долса да,
Мә'насын хәлбирлә сечәсән ҝәрәк.
Кәдәри унутмаг чәтин олса да,
Бу ϳолдан уғурлу кечәсән ҝәрәк.
4624
Гуҹаг долу ҝәлмәк үчүн тоϳуна,
Чәмәнләрин ҝүлү чохду Вәтәндә.
Мин истәклә ҝиришәрәк оϳуна
Үнванына тә'риф десин ϳетән дә.
4525
Ешгин зинданында әсир галанда
Човгунлу күләкләр әсмәсин ҝәрәк.
Елчиләр севинҹлә "һәри"аланда,
Араны дағ-дәрә кәсмәсин ҝәрәк.
4626
Тәбиәтин гаϳгысына ҝүвәнсә,
Баһар ҝүлү нә саралар, нә солар.

Гыз оғланы истәϳәрәк бәϳәнсә
Севән гәлби нә даралар, нә ϳолар.
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4627
Тѳврат үчүн дарыхараг үрәкдән,
Гәм, гүссәϳә һмдәм олма бир даһа.
Илһамланыб һәр арзудан, диләкдән,
Варлығынчүн шүкүр еϳлә Аллаһа!
4628
Мәҹнун тәки вуруланда ϳарына,
Севән ҝѳзүн аҹы ϳашла долмасын.
Архаланыб абырына, арына,
Ешгин ҝүлү ϳүз илдә дә солмасын.
4629
Лә'нәт деϳиб һәм шеϳтана, һәм шәрә,
Һәмдәм саϳма зәрләри дә, нәрди дә.
Вар-дәвләти удузанда бир кәрә,
Газанарсан бир ѳмүрлүк дәрди дә!
4630
Сирли мѳ'ҹүзәдир ҝѳϳ илә Јер дә.
Һәр шеϳи саз гошуб бѳϳүк Јарадан!
Танрынын әмәли олмаϳан ϳәрдә,
Ҝүнәш дә үфүгдән асылмыр бир ан.
4631
Ѳз һәддини ашмаг үчүн имканын,
Ҝәрәк нәфсин нә чох ола, нә дә аз.
Дәрди-сәри әриϳәндә инсаннын,
Ҝѳз ϳашларын сел кими дә ахытмаз!
4632
Ҝѳзәллиϳи бәхш едәндә Јарадан,
Ҝѳзә, гаша ϳарашыгды бѳлҝү дә.

Елчили гыз сечиб ағы гарадан,
Саға-сола атаҹагдыр зүлфү дә.
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4633
Һәсрәт ичрә нечә-нечә илләри,
Хәϳалбәндли ѳз ардынҹа сүрүϳәр.
Ҝүләр үзлә ҝәлмәϳәндә дилбәри,
Гара булуд алныны да бүрүϳәр.
4634
Гапыны дѳϳмәмиш гулағын долсун,
"Һәри"ни алмамыш сүфрә сәрилмир.
Бир дә ки, сәбринә ибрәт дә олсун,
Ҝизлиҹә севәнин бары дәрилмир.
4635
Һәр гоҹаϳа һәрдән ҹаван десән дә,
Санма, үрәк абыр-арла дѳϳүнәр.
Паϳызда да сәрт күләкләр әсәндә,
Булудлар да ϳағыш-гарла ѳϳүнәр.
4636
Залым гатил әтәϳинә күз сәриб,
Фәрз еләмә, оддан бәхт дә дәрәҹәк.
Әда илә ич үзүнү ҝѳстәриб,
Зүлүмбәндли дәрсини дә верәҹәк.
4637
Үрәϳинин варлығыны талаϳыб,
Фәхр еϳләмә, ешги дѳнүк ϳарла да.
Јазы, ϳаϳы паϳыз илә ҹалаϳыб,
Ҝѳрүшәндә гаршылаϳар гарла да.
4638
Чарә гылмаз нә ишҝәнҹән, нә зәдән,
Јалваранлар анд да вермәз Аллаһа.

Сѳнән Ҝүнәш доғулса да тәзәдән,
Кѳчән инсан ҝери дѳнмәз бир даһа.
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4639
Вар-дѳвләти чаϳлар кими аханда,
Инанма ки, аҹбәнд ҝѳзү доϳар да.
Тѳврата да хаинбәндли баханда,
Улу Танры ϳаман ҝүнә гоϳар да.
4640
Гәриб дүшсә доғулдугу диϳардан,
Ҹаны гызмаз нә боранда, нә гарда.
Сораг ϳохса һәм абырдан, һәм ардан
Ҝүндән-ҝүнә бағры ϳарар губар да.
4641
Ҝәл, ѳϳүнмә мигдары чох иллә сән,
Ағылдан кәм шан-шүһрәтә гапылмаз.
Јар кѳнлүнү әлә ала билмәсән,
Сәндән бәтәр дүнϳада әр тапылмаз.
4642
Бир аләмлик үлви ешги варса да,
Севән үрәк мәһәббәтчүн дар олмаз.
Үз дѳндәрән әғϳар бағрын ϳарса да,
Ешги күлә дѳндәрәндән ϳар олмаз.
4643
Гаршыда мин илләр нѳвбә сахлаϳыр,
Дәϳишир рузиҝар, дәϳишир заман.
Верилән вәдләрлә тѳвбә лахлаϳыр,
Хәлбирә ҝѳз тикир ϳахшы вә ϳаман!
4644
Залым дүшмән ҝүҹ ҝәләндә елинә,
Һагг ϳолунда үмид бағла Аллаһа.

Короғлу тәк миниб атын белинә,
Әлин-гулун титрәмәсин бир даһа.
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4645
Гатилә охшадыб ϳаманлығыны,
Наданын одуна алышма бир дә.
Үмидлә ϳашадыб ҹаванлығыны,
Сәбри унутмаға чалышма бир дә.
4646
Ағ сүфрәнә бол немәтләр дүзәндә,
Һарам тикә ϳува гурмаз чѳрәкдә.
Балдан ширин ҝүлүшүнү сүзәндә,
Ҹамалындан дуϳа билмәз үрәк дә.
4647
Фәрги ϳохдур һачан үзә ҝѳз салыб,
Инанма ки, гаданы да аландыр.
Ҝүндән-ҝүнә аϳрылыгдан сѳз салыб,
Ширин ҹандан кечмәϳи дә ϳаландыр.
4648
Надан илә ϳол ϳолдашы оланын,
Бирҹә ҝүнү бир или дә һаглаϳар.
Ҹәзасыны чәкә-чәкә һәр анын,
Үрәϳини дирили дә дағлаϳар.
4649
Залымбәндли зәһәр гатса овгата,
Ҝүвәнмә ки, сәрраф бағрын дәләр дә.
Һалаллыгла анд ичәрәк тѳврәтә,
Ҹәзасыны Танрысындан диләр дә.
4650
Кәдәрини һисс едәрәк үзүндән,
Аϳрылыгдан сѳз саланда сон ҝүндә,

Бахышыны гачырдараг ҝѳзүндән,
Ѳз севҝин дә түғϳан еϳләр кѳнлүндә.
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4551
Кечмишин сәһвини фикриндән атыб,
Ичиндә сыхынты олмасын ҝәрәк.
Ҝүнәшин нуруну севинҹә гатыб,
Ҝѳзләрин ϳашла да долмасын ҝәрәк.
4552
Јахшылы-ϳаманлы удса сѳзүнү,
Садиглик ешгиϳлә ҝѳрүн әринә.
Гысганҹлыг пәрдәси тутса ҝѳзүнү,
Гангалы сечәрсән ҝүлүн ϳеринә.
4653
Ара-сыра дәϳишәндә сѳзүнү,
Инанма ки, үмид галыб Аллаһа.
Ҹәһәндәмдән рәдд етмәкчүн ѳзүнү,
Јар кѳнлүнү ϳаралама бир даһа.
4654
Һагбәндли ϳолларла һәрдән ҝетмәϳиб,
Һәрчәнд ки, ҹанына бәдлиϳи диләр;
Үрәϳин сәсини гәбул етмәϳиб,
Һамарлы ϳердә дә бүдрәϳә биләр.
4655
Һәϳаты мә'налы кечирмәк үчүн,
Ешгинә мәлһәм ол бу хош ҹаһанда.
Јохса ки, ϳаланы ϳедиртмәк үчүн,
Аллаһын адыны чәкмә һәр ϳанда.
4656
Залым дүшмәнинә боϳун әϳәндә,
Һаггын хәлбириндән кечмәз сѳзәрин.

Тохбәндлик нурун да пәрдәләϳәндә,
Јахшыны фәрсиздән сечәз ҝѳзләрин.
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4657
Гаранлыг кѳчмәмиш сѳкүлмәϳир дан,
Јеринә дүшмүрсә нә даныш, нә дин.
Виҹданы кѳкүндән чыхардығындан,
Сәни одлара да салар үрәϳин.
4658
Ѳзүнү ағыллы, ҝѳзәл саϳанда,
Ичини дағламаз күтбеϳин үчүн.
Һиҹрана дѳзмәϳи баҹармаϳанда,
Шүбһә дә артаҹаг кѳчмәϳин үчүн.
4659
Аддымларын ϳол ашмырса дүзүнә,
Үмидини ҹалашдырма сабаһа.
Ҝеҹә икән шәр гонарса ҝѳзүнә,
Ҝери дѳнмәк гисмәт олмаз бир даһа.
4660
Ләззәтини – дада һәмдәм биләнин,
Сәпдиϳи дуз нә чох олар, нә дә аз.
Хәϳалла да севинәнин, ҝүләнин
Архасында фәрли "даϳы" даϳанмаз.
4661
Ҝүзараны хош олмаϳан инсанын,
Дәрди-сәри резин кими узанар.
Баш әϳсә дә гаршысында имканын,
Баҹардығын нә шиширдәр, нә данар.
4662
Чаϳлар кими сѳзләр ахса синәдән,
Һәр шаирин ад газанан шаны вар.

Тәбиәтин һѳкмүϳлә дә бинәдән,
Ҝүл-чичәϳин ағры верән ҹаны вар.
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4663
Чалыш ки, бир ҝүнүн кечмәсин гара,
Ҝүнәшлә һәмдәмин позулар сәнин.
Хәϳалла чәкилән олмаϳыб дара,
Севинҹбәнд ан-бәан арзулар шәнин.
4664
Сәадәт бәхтини күсәнләр диләр,
Тәбии ҝѳзәлин аϳнасы олмаз.
Ашигин дәрдини севәнләр биләр,
Јерсиз ѳϳүнмәнин фаϳдасы олмаз.
4665
Сағлығын ҹәфасы демә, әбәсдир,
Севин ки үрәϳин ритмлә дѳϳүнүр.
Тәбиәт ѳзү дә ганунпәрәсдир;
Һәр дағын дәрәси чаϳла ѳϳүнүр.
4666
Бәзәкли сараϳлар варла долса да,
Әлавә олмасын гүссәли гәм дә.
Шѳһрәтин аләмә бәлли олса да,
Азаҹыг бир шүбһә сарсыдар һәм дә.
4667
Һѳвсәләм чатмаϳыр, гара ҝеϳмишәм,
Һәвәс дә шам кими әриϳиб сѳнүр.
Танрыϳа ϳалвармаг олубдур пешәм,
Дидәрҝин ϳурдда да гәриб ҝѳрүнүр.
4668
Зәлзәлә күл етсә шанлы сараϳын,
Ағрысы, әзабы сәнин олаҹаг.

Аләмә чатса да ҹарлы һараϳын,
Веҹли бир шәрик дә тапылмаϳаҹаг.
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4651
Һәϳат гул оланда селә вә ода
Тәзәдән гуран да инсан әлидир.
Рузини верәндә Танрымыз Худа,
Дилин дә шүкр илә ѳϳүнмәлидир.
4652
Нанкорлугу үстәләϳиб типәли,
Ағаҹ тәки чүрүϳәндә сѳзүн дә;
Бәдхаһлыгдан ϳапышараг кипәли,
Хәҹаләтдән гызараҹаг үзүн дә.
4653
Јағмурлу рузиҝар дадлыдыр балдан,
Бәрәкәт нахшыдыр думан да, чән дә.
Кәнара ҹан атма тәбии һалдан,
Дәһшәтә ҝәләрсән гананда сән дә.
4654
Хәбәрлә зәһәрбәнд сѳз ҝѳндәрәндә,
Инсафын дәϳәрли ҝѳрүнсүн ҝәрәк.
Бәдхаһ рәгибләрдән үз дѳндәрәндә,
Ѳнүндә гудузлар сүрүнсүн ҝәрәк.
4655
Олуб-кечәнләри вәҹдә ҝәтириб,
Мәһәббәт сарыдан дѳзәндә гәмә;
Ѳз ҹаван ѳмрүнү гәсдә ϳетириб,
Дар ҝүндә ѳлүмү бәϳан еϳләмә.
4656
Илин дѳрд фәслинә пак алышса да,
Гоϳ садиг саϳмасын бәндә дүнϳаны.

Ҹүр'әтдән, һүнәрдән һеϳ данышса да,
Ҝүнәшин ѳмрү тәк ϳашаϳан һаны?
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4657
Мүдрик бир сәррафы тутанда дилә,
Һәϳатын мә'насы олмур тапмаҹа.
Ағылдан кәм олан һәр ϳетән илә,
Нә Ҝүнәш, нә аϳдан сѳһбәт ачма да.
4658
Даһиләр сүстләшиб һеϳкәл һалында,
Дашлы гаϳа кими дурдугҹа динмәз.
Милϳардлар артса да ѳз заманында,
Ѳмрүн дә мигдары дәгиг билинмәз.
4659
Гаϳгыны дуϳанда елдән-обадан,
Вәтәндә дирчәлсин әмин-аманлыг.
Гүдрәти, гүввәти алыб Худадан,
Гоϳма ки, дүшмәнин ҹошсун бир анлыг.
4660
Мин дәфә ан-бәан десә дә валлаһ,
Јад адам ишини ҝѳрәр дә зәһмлә.
Падшаһа әдаләт верәрсә Аллаһ,
Халгына һакимлик едәр дә рәһмлә.
4661
Гаϳалы дағлардан кѳчмәϳи илә,
Кѳнлүнә һагг сәсин сәдасы долар.
Тѳвратын ϳолуну сечмәϳи илә,
Аллаһы севән дә сәбрли олар.
4662
Шәрләри дүз ϳола ҝәтирмәк үчүн,
Ҝѳзләри тутмаϳыр нә дуз, нә чѳрәк.

Һәббә дә дүаны ϳетирмәк үчүн,
Һагг олан кәлмә дә ҹар олсун ҝәрәк.
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4663
Азәри әскәри, кеч оϳлағымдан,
Тәмизлә солуну, бошалт сағыны.
Изини силмәкчүн Гарабағымдан,
Гангал тәк ҝѳкүндән гопарт ϳағыны!
4664
Гарабағ алынсын дан сѳкүлмәмиш,
Ѳϳүнә билмәрик гара тѳһмәтлә.
Јенидән әлавә ган тѳкүлмәмиш,
Торпаглар бошалмыр ара сѳһбәтлә.
4665
Аϳ мәним Азәри – нәр бәндәләри,
Гарабағ ϳасдадыр дүшмән әлиндә,
Һеч ан Шаһ Исмаил дѳнмәзди ҝери,
Ахы ад-саны вар иҝид елин дә.
4666
Бәднам хаинләрин алчаглығындан,
Гарабағ гаралдыр дүшмән үзүнү.
Һараϳ салсалар да гочаглығындан,
Гоншу ѳлкәләрдир деϳән сѳзүнү.
4667
Азлыға меϳлини салмаз һәрә дә,
Дү-бир үстүн олмаз зәрли-гошадан.
Һәсрәт ичиндәдир дағ дә, дәрә дә
Бүлбүлүн авазы ҝәлсин Шушадан.
4668
Чох мүддәт галмаϳыб ҝеϳмәкчүн гара,
Бир аз да сәбр еϳлә, аϳ Гарабағым.

Ҝеҹ-тези чәкиләр ҹаниләр дара,
Дүшмәнә верилмәз паϳ, Гарабағым!
806

4669
Баш ача билмирәм дәрдәҹәримдән,
Бәҝәм сәрвәтимиз ѳзҝә малыдыр?
Боллу гызыл ахыр Кәлбәҹәримдән,
Бу оϳун тезликлә гуртармалыдыр.
4670
Ләкәни тарихдән итирмәк үчүн,
Бағлы гапылары гисасла ачын.
Гарабағ ϳасыны битирмәк үчүн,
Гоϳ азад олунсун мүгәддәс Лачын!
4671
Од-алов ϳандырыб ѳз үрәϳиндә,
Мә'шәлә чәкилсин обамы сѳкән.
Гарабағ мүлкүнүн һәндәвәриндә,
Ағдам тәк тапылмаз ҝѳз ϳашы тѳкән.
4672
Шеһләри ϳашдандыр тәр чичәкләрин,
Амандыр, гоϳмаϳын гүссәли солсун.
Бир даһа ҝәзмәкчүн чәмәнликләрин,
Гәләбә кәлмәси аксиом олсун!
4673
Јетим галдығындан һәр гаϳа, һәр дағ
Гудузлар рихшәндлә ҝүлмәмәлидир.
Дүшмәнин зүлмүнә дѳзән Гарабағ,
Или ил үстүнә ҝәлмәмәлидир.
4674
Һәмдәмли ешгләри алыб гоϳнуна,
Севәнләр ҝәзсинләр гоша, Гарабағ.

Азәри баϳрагын салыб боϳнуна,
Гоϳ аләм сѳϳләсин ϳаша, Гарабағ!
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4675
Гуҹмаг үчүн узаныбдыр голлары,
Гарабағым анабәнддир милләтә.
Доғмаларчүн һәсрәтдәдир ϳоллары,
Нурлу ишыг гәрг олмасын зилләтә.
4676
Ағаҹлары бәһрәлидир-барлыдыр,
Јашыллығыг мәскәнидир Гарабағ.
Шиш дағлары ϳағышлыдыр, гарлыдыр
Јүз ϳашы да аша биләр ҹаны саг.
4677
Пеϳманына садиг чыхыб әһдлиләр,
Бѳϳүк-кичик ҝәрәк фәрϳад гопарсын.
Гарабағдан говуланда вәһшиләр,
Иштаһлары торпаға да апарсын.
4678
Ҹәннәтбәндли пак мәкандыр Гарабағ,
Фитнәкарлыг едәнләрә ар олсун.
Вәтән үчүн тәк сүкандыр Гарабағ,
Мүдрик халга Улу танры ϳар олсун!
4679
Һәр бир әскәр ҝәрәк нәрбәнд ҹоша да,
Силаһ тутмаг шаһ борҹудур ϳетәнин.
Ханын сәси далғаланса Шушада,
Унудулмаз шәһидләри Вәтәнин!
4680
Дидәрҝинләр бир милϳону кечибдир,
Ахан ϳашлар чаϳ суϳуна дѳнүбдүр.

Ағыллы да ушаг тәки чашыбдыр,
Гарабағда санки Ҝүнәш сѳнүбдүр.
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4681
Сәһәр тездән Ҝүнәш нурун сачанда,
Ҹан сыхылмаз дәбдә олса һәр адәт.
Үмид илә чох мәтләбә чатанда,
Инсан үчүн шәрәф дуϳар сәадәт.
4682
Тѳвратбәндли мәктәбини битириб,
Бүтүн халглар шүкүр едир Аллаһа.
Ара-сыра әгидәсин итириб,
Инанмаϳан ҝѳзүн ачмыр бир даһа.
4683
Балбәнд-ләззәт дад верәндә һәббинә,
Танрыбәндли олмалыдыр һисси дә.
Мәгамында ϳалвармаса Рәббинә,
Түстү кими дағыдаҹаг писи дә.
4684
Танры илә һәмдәм олан гол-гола,
Сәһәр-сәһәр мәһәббәтин ҝѳстәрәр.
Бирҹә аддым говушанда пис ϳола,
Зәһми илә ушаг кими күсдүрәр.
4685
Барлыны барсыздан аϳырыб Аллаһ,
Јарпагла ѳϳүнәр сѳϳүдләри дә.
Гызылы памбығла сарыϳыб Аллаһ,
Әбәди галаҹаг ѳϳүдләри дә!
4686
Вар-дѳвләт наминә уҹалмаг үчүн,
Бәлкә дә ϳаланы данаҹагсан да.

Хәлбирдән кечәндә гоҹалмаг үчүн,
Гәзәбдән од тутуб ϳанаҹагсан да!
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4687
Залым тәмәлини лахламаг үчүн,
Сирли дѳϳүнләри ачмалысан да.
Гүдрәтли адыны сахламаг үчүн,
Бивәфа оландан гачмалысан да.
4688
Күләкләр ҝѳзләрә ҝѳрүнмәсә дә,
Аслан тәк ϳухудан аϳылыр бирдән.
Бәдхаһлар иланбәнд сүрүнмәсә дә,
Ѳлмәмиш – гәбирбәнд саϳылыр шәрдән.
4689
Борҹлар илә таразлашса гисаслар,
Кар еϳләмәз, нә ҹүр кечиб әзәлин.
Күлли саϳда боллашанда әсаслар,
Гулу олма ағылдан кәм ҝѳзәлин.
4690
Мәгамында ағыл вериб ϳүзүнә,
Ҝүлләр илә бәзәϳәндә дүзүнү;
Бир анлыға бахмаг үчүн ҝѳзүнә,
Бәднам илә ҝѳрүшдүрмә ѳзүнү.
4691
Үмидини бир мәләϳә тушласан,
Мәһәббәтдән нишан верәр һәмдәмин.
Ҝѳзәл паϳыз тоϳларын да хошласан,
Гышына да ҝүн ағладар бу дәмин.
4692
Диндирмәкчүн ганаҹаглы ҝеϳмиши,
Ѳлүм-дирим ϳарашмаϳыр мәшг үчүн.

Дүрүстләϳиб һалал сүдү әммиши,
Ашиг ҝәрәк ҹәфа чәксин ешг үчүн.
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4693
Бәдбәхтчилик илиϳини соранда,
Ағрысыны дәрман илә дәмләϳир.
Фани дүнϳа тагәтини ϳоранда,
Аҹҝѳз торпаг ϳедиздирир, һәм ϳеϳир.
4694
Мин десән дә шүкүр олсун Аллаһа,
Ҝүнаһындан һәр ан кечән деϳилдир.
Үмидини бағласан да валлаһа,
Сәдагәтин тәк ѳлүмә меϳилдир.
4695
Шүбһәләрин хәϳалбәндли олса да,
Танры илә арашдырма араны.
Јаланбәндли дүаларын болса да,
Бәдәниндә ϳүз саϳарсан ϳараны.
4696
Баһар илә ҝѳрүшәндә сон анда,
Јаϳа лаϳиг ϳер шумлаϳар хышы да.
Паϳызда да рүтубәтдән донанда,
Ҝүл-чичәклә гаршылаϳар гышы да.
4687
Һүнәрини ҹар етсән дә ҹаһана,
Залым фәләк гамәтини әϳмәсин.
Фәрәһбәндли ϳол ачсан да һәр ϳана,
Арзуларын даш гаϳаϳа дәϳмәсин.
4688
Та гәдимдән һѳкмү вериб Јарадан,
Гәдир билән ҹәннәт саϳар бостаны.

Сорғу-суал апарсан да анбәан,
Барлы бағда бағбан кими дост һаны?
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4699
Ашыглар үз тутуб диϳар-бәдиϳар,
Гоϳ даим сәсләнсин саз Гарабағда.
Сән дә дурна тәки учуб, аϳ Елдар,
Мѳһтәшәм шеϳрини ϳаз Гарабағда!
4700
Ҝәнҹәнин үрәϳи дарыхыр мѳһкәм,
Бакы да һәсрәтлә изләϳир анҹаг.
Гарабағ, сәнинлә фәхр едир ѳлкәм,
Ел-оба сәрәнҹам ҝѳзләϳир анҹаг.
4701
Үз тутуб деϳирәм бүтүн ҹаһана,
Бу дәрдә ҝѳз ϳуммаг шѳһрәтми, шанмы?
Гарабағ ағрыны ϳедирдир ҹана,
Јенә дә тәзәдән тѳкүлсүн ганмы?
4702
Гарабағ зирвәдән һә ендикҹә дә,
Дәϳишир сѳһбәтләр, дәϳишир дилләр.
Јаланчы вәдләрә ҝүвәндикҹә дә,
Ѳтүшүр фәсилләр, ѳтүшүр илләр.
4703
Сѳһбәтә гошулма ҹәнҝсиз-ҹәфәнҝсиз,
Атәшин күлүнү ϳандырмаг олмаз.
Бир дә Гарабағда топсуз, түфәнҝсиз
Наданлар ордусун гандырмаг олмаз.
4704
Мәлһәми гатанда мин гәмли дәрдә,
Једди ҹүр иглим дә нурлу чағдандыр.

Мүдрик ағсагаллар чин олан ϳердә,
Сеһирли аваз да Гарабағдандыр.
812

4705
Пак-сафлы үрәк тәк дѳϳүнсәләр дә,
Јолундан етмәзләр гоҹа дүнϳаны.
Ағылдан, камалдан ѳϳүнсәләр дә,
Аллаһын исминдән уҹасы һаны?
4706
Шәрлә хәϳр мүлкиндә позулса сәрһәд,
Дул галмыш гадынлар сачын ϳолар да.
Барлы ағаҹа да гәсд еϳләсә бәд,
Аллаһын зәһминә дүчар олар да.
4707
Улдуздан гызыл бәхт дәрилән заман,
Виҹданлар нәфсләри алгышлаϳар да.
Рәбдән дә ҝѳстәриш верилән заман,
Торпағы бошалдан ϳағыш ϳағар да.
4708
Ҝѳзүнү ѳртмәсин нә шәр, нә ϳаман,
Һәмишә башда ол һәр бир тәдбирдә.
Худанын исмини тутдугун заман,
Гәлбирдә тәхсирә ϳол вермә бир дә.
4709
Зәһәрли дилиндән гаргыш сағдырыб,
Ѳлүмҹүл олмаϳыр ганлынын зәһми.
Гураглыг ϳерләрә ϳағыш ϳағдырыб,
Боллуға чыхардыр Танрынын рәһми.
3710
Сағлығы әбәди гуҹмағдан ѳтрү,
Мин чарә тапылмыр һәр имкан үчүн.

Руһлар дүнϳасына учмагдан ѳтрү,
Сон мәнзил гәбирдир һәр инсан үчүн!
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4711
Гәсд етмәмиш ҝѳтүрсәләр арадан,
Саф гәлбини ϳаран анда абыр, ар;
Фәрϳадына гулаг асан Јарадан,
Нечә һагсыз бәладан да гуртарар.
4712
Гыссаҹа бир ѳмрүн һәндәвәриндә,
Худасыз олмаз да кеϳф-дамагын ҹаг.
Бир дә ки, илһамла дүшүн дәрин дә,
Әбәди падшаһлыг Рәббиндир анҹаг.
4713
Бир аләм дѳвләтдән форсланма, инсан,
Ѳз доғма халгына зәһмли чәкмә даг.
Фәрзиндә болса да түкәнмәз имкан,
Варына ҝѳз тикмәз аҹымыш торпаг.
4714
Зәһәрли сѳзләрин һагсызлыгындан,
Данма ки, әр-арвад гоша да ҝедәр.
Тикдирдиϳин евин насазлыгындан,
Бәннанын әмәϳи боша да ҝедәр.
4715
Вәтәнә ҹәннәти гаϳтармаг үчүн,
Санма ки, гангалла кол әкмәлисән.
Дүшмән тәһгириндән гуртармаг үчүн,
Мәрбәндли һүҹума гол чәкмәлисән.
4716
Дүчар олдугундан гәмли ϳаса да,
Гаϳгылыг наминә соруб ҹаһаны;

Фәрли иш ҝѳрмәϳи баҹармаса да,
Аллаһын бәхшинә хор бахан һаны?
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4717
Шәнлиϳин нәбзини үзәндә кәдәр,
Ҝүнаһдыр бош ϳерә сѳϳләмәк – валлаһ.
Зүлм илә ϳашаϳан ҝүнләрин гәдәр,
Севинҹ паϳыны да верәҹәк Аллаһ!
4718
Заманы анаϳа пис сѳϳләϳәндә,
Санма ки, дүбарә доғар да сәни.
Бичарә кѳчүнү һисс еϳләϳәндә,
Ѳлүм ваһимәси боғар да сәни.
4719
Ҝѳзләри әбәди гапалаϳанда,
Руһуна демәзләр үзүнү ҝѳстәр.
Рәгәмләр үстүндә чапалаϳанда,
Јетмишә ϳетишән ϳүзү дә истәр.
4720
Вар-дѳвләт наминә әлләшән инсан,
Веҹинә алмаϳыр һеч ширин ҹаны.
Нә гәдәр артса да ϳүз ҹүрә имкан,
Ѳмрүн мә'насыны шәһр едән һаны?
4721
Севинҹләр, гәзәбләр гәлбә долса да,
Рәһмәтин кѳч паϳы ҝүлдүр, чичәкдир.
Јахшылыг, ϳаманлыг Рәббли олса да,
Инсанлар торпаға чевриләҹәкдир.
4722
Һамбалын боϳнуну ип дағлаϳанда,
Јохсула демәзләр – аш-чѳрәклисән.

Тѳвратын габығын кип бағлаϳанда,
Аллаһ да дуϳар ки, даш үрәклисән!
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