
 

ЗАРАФШОН 

Ман умри азизу самари ишқу умедам 

Бе обу насими ту тасаввур нанамоям. 

Сацмест зи оби ту ба таркиби вуҷудам 

Кайфест аҷаб атри насими ту бароям. 

 

Чун сабзаи ду социли ту ман, ки зи хурдк 

Сабзида, муцаббат ба Ватан сахт бибастам, 

Дар цар қадами умр чу оби ту давидам, 

Аммо чу зи ту суде наяфзуда зи дастам. 

 

Имрӯз зи ту хонаи цар деца мунаввар, 

Шодобу зарафшон шуда цар дашту бижбон. 

Аз ту дамани ташна шуд ободу ҷавонбахт 

Монандаи дилдодаи мацҷур зи ҷонон... 

 

Бо оби ту андар дили дашту даману кӯц 

Рӯида ницолу гулу гулзор ба авҷанд. 

Алвонҷ зада майсаи навхези зироат, 

Сарсабз шуда, цушу хажлам бирабуданд. 

 

Одам наям, эй рӯди Зарафшони зарафшон, 

Гар аз ту ба цар нийятам ибрат напазирам. 

Хоцам, ки ба мислат ба раци умр давида, 

Ибрат зи накӯкорию эцсони ту гирам. 

 

Хоцам, ки ба даржи цажт аз назари мавҷ 

Чун реги ту такшин нашуда, чун ту занам ҷӯш. 

Чун қатраи обат, ки муҷассамшуда бар туст, 

Цамдаст ба мардум шаваму кишвари гулпӯш. 

 

Хоцам, ки ба цар ташналаби сулцу амонк, 

Чун оби ту соф оби амонк бирасонам. 

Аз нацри сухан, ишқи Ватан, ишқи цабибон 

Бо хомаи худ чун ту басо зар бифишонам! 

1960 

 

СУРУДИ ХАЙРБОД 

Ба жди Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ  

Исмоил Ҳамзаалиев 



Боз меояд бацору боз механдад чаман, 

Нури ман дар рӯи рац аз сояцо гул меканад. 

Захми ман дар сиццатии халқ межбад шифо, 

Марги ман дар зиндагии мардумон гум мешавад. 

 

Боз хушрӯжни навдилбохта аз ҷӯши ишқ 

Бар ду абрӯ усмаи тар мекашанд. 

Боз бо чашмони бозигар харидорони цусн 

Цусни цар хушдорро бармекашанд. 

 

Боз мерезад зи шодк ашк чашми интизор, 

Мешавад ҷашни арӯск, мерасад базми висол. 

Боз мепечад ба гардунцо суруди жр-жр. 

Меравад аз чецрацо осори андӯцу малол. 

 

Барқи зулматсӯз дорад чашми ман, 

Ин замон, к-аз чор сӯ гирди маро зулмат гирифт. 

Цамнабардонам цама қурбон шуданд, 

Дасти танцоям зи хоки кишварам қувват гирифт. 

 

То як анҷомам сад оғоз оварад. 

Хандаи шайтонии душман бадал гардад ба оц, 

То дари баста дари боз оварад, 

То шавад помол фавҷи хасм монанди гижц, 

 

Меравам бар коми оташбори марг, 

Хайр, модар! 

Ҷомаи мотам напӯш. 

Гул кун, эй ояндаам, дар дигарон 

(Ту маро бинк, набинам ман туро), 

 

Алвидоъ, эй мардумон, хоцам мудом 

Бар шумо рӯзи хушу ҷашни мурод, 

Меравам ман аз шумо бацри шумо, 

Ибтидою интицои ман – цажт! 

 

Ман чу нутқи нӯшбодам, 

Мешавам такрор андар ҷашнцои ждбуд. 

Шоцбайти достони безаволам – достони дастбурд. 

Цамнажоду цамсифат бо Шеракам, 

Хуни поки тоҷикам, 

Мефишонам ман варо бар цифзи хоки кишварам. 

 

Ҷашни пирӯзк надида меравам, 

Меравам, то халқи ман бинад варо. 

Меравам, то аз суруди тантана 



Бишнавад гӯжтар овози маро. 

 

Хайр, хайр, эй изтироби савти “Наврӯзи Аҷам” 

Хайр, эй чашмони чори модарам. 

Хайр, эй ду милаи марғуладори дилбарам, 

Ҷомаи домодии манро ту пӯш, эй додарам! 

[1965] 

 

 

Ҳарчанд дурӣ аз ману аз ошёни ман, 

Бо меҳри худ нишастаӣ дар мағзи ҷони ман. 

Дар олами хаёлие, эй меҳрубони ман, 

Аз дур ҳар нафас маро фарёд мекунӣ. 

 

Ҳар гаҳ, ки сарду бетараф чун санги соҳилам, 

Бо рӯҳи варшикастае дар банди мушкилам, 

Меоӣ дар хаёламу дар ҷону дар дилам, 

Шеъри наве ба дафтарам иншод мекунӣ. 

 

Ҳар гаҳ, ки беилоҷаму ояд бадам зи худ, 

Офоқ танг оядам дар арсаи вуҷуд, 

Меоӣ чун фариштае аз осмон фуруд, 

Як дам маро зи хештан озод мекунӣ. 

 

Дар чашми туст шуълаи тасвири зиндагӣ, 

Дар дасти туст санъати тақдири зиндагӣ, 

Дар байни ин талотуму тасхири зиндагӣ, 

Ёдат ба хайр, гар маро ҳам ёд мекунӣ! 

 

Навбаҳор омад, гули ман, 

Бе ту бо борон бинолам. 

Бе ту бе ашки наможн 

Дар бари жрон бинолам. 

 

Навбацор омад, гули ман, 

Шишаи яхцо шикастанд. 

Дар царими гул ба сацро 

Ошиқон дастобадастанд. 

 

Навбацор омад, гули ман, 

Гул ба ту бахшиданк шуд. 

Бо хажли рӯи сабзат 



Рӯи олам диданк шуд. 

 

Навбацор омад, гули ман, 

Дар лаби дарж нишинам. 

Бо хажли чашми даржт 

Хилвати дарж гузинам. 

 

Боз бе ту мисли дарж 

Байни ду социл бинолам, 

Боз бе ту бар гузашта, 

Бар худу бар дил бинолам... 

[1988] 

 

Бо ту будам соате, то умри дигар жфтам, 

Муфлисе будам, ки ногац хирмани зар жфтам. 

Бо ту бикшодам тилисми розцои сар ба муцр 

Бар ҷацони цусну зебоии дил дар жфтам. 

 

Як дам аз чашми бади дунж ницон будем мо, 

Лаб ба лаб бинцодаву лабташнагон будем мо. 

Дар канори зиндагк як дам канор андар канор 

Фориғ аз кори ҷацон андар ҷацон будем мо. 

 

Дасти кӯтац доштам то соиди симини ту, 

То чк ҷои он, ки хоцам гӯшаи болини ту. 

Метапидам беумеди бахту мегуфтам ба дил,. 

Талх бошад зиндагк бе хандаи ширини ту. 

 

Ин дами хуш цам гузашту боз цам хоцад гузашт, 

Умри мо бо жди ин дам дам ба дам хоцад гузашт. 

Эй басо дарж бихушкад, то бидонад рӯзгор 

Мисли мо дарждиле аз дацр кам хоцад гузашт. 

[1988] 

 Охир ба ҳазор андӯҳ 

Ман ишқи туро куштам. 

Як қофила дардамро 

Дар дашти бало куштам. 

 

Осудагк меҷустк, 

Осудагк бахшидам. 

Дил канда зи ту чанде 

Ҷон кандани худ дидам. 

 



Рафтию сари шаб буд, 

То субц куҷо хуфтам? 

То субц намедонам 

Бо хеш чицо гуфтам. 

 

Мекардк назар то субц 

Бар бистари сарди ман. 

Байте ду-се иншо шуд 

Дар дафтари дарди ман. 

 

Дар рӯй ба рӯи ман 

Истода будк маъюс. 

Мехурдк қасам сад рац, 

Мехурдк цазор афсӯс. 

 

Чашмони ту ашколуд – 

Чашмони цалими ту. 

Савганди ту бишкаста – 

Савганди азими ту. 

 

Аз шиддати эцсосат. 

Дастони ту меларзид 

Дар роци нафас аз дард 

Овози ту мепечид. 

 

Он рӯз чи рӯзе буд – 

Рӯзи сари Соли нав. 

Гуфтем ба цамдигар: 

Соли наву фоли нав... 

 

Он рӯз ба ҷурми ишқ 

Ҷурми туву ман бигзашт. 

Аз соли нав он як рӯз 

Бо дарди куцан бигзашт. 

 

Он рӯз ба бацси рашк 

Бо васваса бегац шуд. 

То қиссаи ишқи мо 

Чун мӯи ту кӯтац шуд... 

[1982] 

Дили ман нест чу обе, ки ба ҳар ҷӯй давад, 

Дили ман нест насиме, ки ба цар сӯй давад. 

На чу овора ба цар ҷо ба такопӯй давад, 

Лек, чун цусни туро дид, бирафт аз паи ту. 

 



Дили ман на чу ницолест, ки пайванд кунанд, 

Кӯчаташ карда ба цар ҷову самарманд кунанд, 

Ё ки бецуда паи сӯхтан аз ҷой кананд. 

Дили ман мецрпараст аст, садоқат дорад. 

 

Дил, ки ҷӯшид зи ишқу талаби васл намуд, 

Зи ман осудагиву хоби ҷавонк бирабуд. 

Боз субц омаду чашмони хуморк бикушуд, 

Дар сари субци сафобахш туро дид дилам... 

 

Баъд бо номи ту чун рӯзи муцаббат сар шуд, 

Раци сарбаста зи ту шоцраци дигар шуд, 

Ишқ бо жди рухат цамқадами кишвар шуд, 

Дилам аз марцаматат шацпари шацбоз гирифт. 

 

Гар ки ман ҷумла санамхонаи олам кобам, 

Натавонам ки дигар мисли ту дилбар жбам. 

Ханда кун, жр, ки аз васли ту ман шодобам. 

Хандае нест ба монанди шакархандаи ту. 

1961 

 

 

Ҳазорон ҷон ба қурбон дора(д) ошиқ, 

Фидокорест, паймон дора(д) ошиқ, 

Фарози цафтгунбад кай писандад? 

Макон дар кӯи ҷонон дора(д) ошиқ. 

 

Цамеша жди ҷонон аст ӯро, 

Цамин як давру даврон аст ӯро. 

Ба навмедк нишаста оц гуфтан 

Бец аз тахти Сулаймон аст ӯро. 

 

Нишинад, жд созад, жд созад, 

Ба жде хотири худ шод созад. 

Ба пиндору хажлу орзуцо 

Цажти хешро обод созад. 

 

Ба дидан рӯи хандон дора(д) ошиқ, 

Ба пинцон чашми гиржн дора(д) ошиқ, 

Ба мисли ашки модар софу сӯзон 

Ба сина ишқи пинцон дора(д) ошиқ. 

 

Зи дунж номи нек уммедвор аст, 

Зи фардо қисмати нек интизор аст. 



Ба чашми жр санҷад кори худро, 

Ба жди жр цар ҷо рацсипор аст. 

 

Агар ҷонона ацволаш наҷӯяд, 

Ба ӯ аз мецр як царфе нагӯяд, 

Ба дӯши ӯ бияфтад бори олам, 

Надорад чора, танцо оц гӯяд: 

 

Дили ман, эй дили ман, социбат ку? 

Цаводорат куҷо шуд, толибат ку? 

Бурун аз базм чун тори гусаста 

Хамӯшк, гӯй охир, мутрибат ку? 

 

Дили шабзинидадоре дора(д) ошиқ, 

Ғуруре, ифтихоре дора(д) ошиқ, 

Ҷавонк, ошиқк, циҷрону дидор... 

Цаминцо ждгорк дора(д) ошиқ. 

1963 

Доништалабам, на каси нодор, на доро, 

Танцо паи мақсуд ба уммед равонам. 

Аз он чи муяссар шуда аз давлати дунж, 

Дар даст маро цаст фақат як чамадонам. 

 

Тацсил ба донишкада хуб аст, гуворост, 

Ёрон ба дили якдигарк ғам нагузоранд. 

Ин ҷо на касе цорису не дар ғами дунжст, 

Ишқ аст, ҷавонист, азизаш бишуморанд. 

 

Аммо мани то цол ғами ишқ надида 

Дилбохтаву волаву шайдои ту гаштам. 

Дар роци ту аз цамсабақон дурк кашида, 

Парвонасифат аз қаду болои ту гаштам. 

 

Цайцот, назар кардк ба хоки қади роцат, 

Аммо ба мани дилшуда нанмудк нигоце. 

Гуфтк, ки туро нест на ганҷеву на сарват, 

Бо оби худодод магар зиндагк хоцк? 

 

Гуфтк, ки аҷиб аст, туро хонаву дар нест, 

Ож бувадат боми само боми иморат? 

Гуфтк, ки пули якмацаат қимати тоқист, 

Бо чукрк магар умр барк, умри бароцат? 

 

Воқиф нашуда аз дилам, эй жр, ки дар он 

Ишқ аст, умед аст, талош аст, субот аст, 



Пиндоштиям бекасу бе ганҷи фаровон, 

Пиндоштиям оҷизу помоли цажт аст. 

 

Гар дар назарат, жр, манам донаи гӯгирд, 

Шояд, ки шавам машъала бацри каси рацгум. 

Дар қадр манам пораи ангишт, умедам: 

Оташ шаваму гарм кунам хонаи мардум. 

1961 

Ба рӯи ман ҷаҳон хандид, боғу бӯстон хандид, 

Зи тарфи рац гули оташ чу тифли навзабон хандид, 

Хутути дури тақдирам шуда бар ман ажн, хандид, 

Чу аз наздик бишнидам садои хандацоятро. 

 

Бубин: дар об акси гирдаи мацтоб афтодаст, 

Ки гӯж лаълии заррин мижни об афтодаст, 

Шафақ дар рӯи мавҷи об андар тоб афтодаст, 

Цамин дунжст шоцид, ки ману ту дилбарк кардем... 

 

Нигори дӯстрӯям, хандацоят рӯзгор овард, 

Вафоят чун гули бодом пайғоми бацор овард, 

Пажми некбахтиву шикасти сад хумор овард, 

Нигоцат кард равшан тирароци ҷустуҷӯямро. 

 

Ман охир рацрави рацношиносу навсафар будам, 

Мижни корзори зиндагонк бесипар будам, 

Чи бахте, омадк охир! 

Зи дидори ту масъудам. 

Биж, то пӯязан бошем мулки пойнорасро. 

 

Биж, бо цам гули тақдири инсонро шукуфонем, 

Биж, дар санглохон тозагулбоғе бисабзонем, 

Ба амри қарзи фарзандк – биж, ки тозатар хонем 

Ба ишқу орзуи худ суруди бостониро. 

 

Биж, бо ту ба мулки шаъну шавкат роц мегирам, 

Дар ин рац ман ба цар оташ намесӯзам, намегирям, 

Ба цар дарде наменолам, ба цар марге намемирам, 

Бимон, эй зиндагонк, 

По ницам бар остони ту! 

1963 

Самои нилкору шуълаи субҳонаи хуршед, 

Дамиданцои хоки хобноки навбацоронро 

Дилам дар хеш пинцон дошт, 



Меболид, меҷӯшид, 

Шабам хуршеди тобон дошт. 

 

Зи пушти тӯри барфи симгун метофт симояш, 

Зимистонцо, ки дунж буд кофуриву оцарпӯш, 

Нигаццои шарарбунжд, 

Ёди чашми шацлояш, 

Диламро гармие медод. 

 

Ҷацон гӯж ки оташхонае буду зи цар ҷониб 

Шарар мерехт бар қалби ҷавони навгирифторам. 

Хажламро шамоли рацгузар мебурд чун социб 

Ба сӯи манзили дилбар. 

 

Дар он айжм бацри ман фақат як роц маъман буд, 

Раце, ки рафта то бар остони жр мечаспид. 

Дар ин рац гарчи рацзан буд, 

Адоват буд, душман буд. 

 

Ба ҷонам пиразоли шаб цазор ошӯб меандохт, 

Само мебурд гоце, гац ба хоки тираам мезад, 

Ҷацонро сад тагорӯ менамуд, 

Аз нав накӯ месохт, 

Маро мебурд бас аз худ. 

 

Маро мебурд цар дам сӯи мулки дуру нопайдо 

Ки инак, дар паси он теппацо дарвозаи тиллост. 

Биж бикшоямат, он ҷо, 

Арӯси шӯху чилкокул 

Туро пазмон, туро ҷӯжст. 

 

Маро мебурд он сӯе, ки бар ақли ҷавони ман 

Муаммо буд, қаъре буд нопайдову нофацмо. 

Гаце иқбол, гац идбор, 

Гаце дунжи рӯъжк 

Нишон медод аз он жр... 

 

 

Ба монанди суманбоде, ба мисли абри боронк 

Задам то чашм бар цам, рафт он айжми нотакрор, 

Фақат жде, фақат жде, 

Цадиси ацду паймоне 

Ба ман бигзошт, на шодк. 

 

Равед, эй хотироту ждцо, кобус бардоред, 

Диламро пора нанмоед, бигзоред, дил бандам, 



Ки тифли орзуям ман! 

Маро дигар нажзоред, 

Атои ҷустуҷӯям ман! 

1964 

 

 

Ба чашми нимбедорат, ба рухсори гули норат, 

Ба цар як пилтаи абрӯ, ба обу тоби гесӯят, 

Ба лабцои гулобиранг, гашти қадди дилҷӯят, 

Бубахшидам ҷавониро, 

Ту дониву нигацдорат. 

 

Набошад гар маро имрӯз, фардо цаст! Қисмат цаст! 

Ба олам цар куҷо бошад насибам, меситонам ман. 

Рацам дур асту нақдам кам, валекин насяцо бисжр, 

Цар он чк нақд жбам, пеши поят мефишонам ман. 

 

Ба боли орзуцо менишинам, мекунам парвоз, 

Туро бо хеш дар ин роц цампарвоз мебинам, 

Фазои бетаци афлокро мегардаму доим 

Туро бо хеш цамандешаву цамроз мебинам. 

 

Куҷо бурдк ҷавонии маро? 

Цамчун нигоци сард – 

Нигоци сарди як бедард аз хотир тарошидк. 

Куҷо бурдк ту он сармояи умри азизамро? 

Чу мактуби рақибе порааш кардиву пошидк... 

 

Куҷо бурдк ҷацони орзуямро, умедамро, 

Цавои беғуборамро, нигоци барқворамро, 

Шафақцои навозишкори рухсори сафедамро, 

Сари субци бициштосои айжми бацорамро? 

 

Куҷо бурдк, ту, эй гулбози бепарво? 

Куҷок ту? 

Барои пешвози дигаре гулдаста мебандк? 

Ва ж худсозицо дорк ба азми сайри боғистон? 

Ва ж дар базм мерақск, ки бо эъҷоз дил бандк? 

 

Шабаццо сайр месозанд болои сарам доим, 

Нигаццо сайр месозанд цар як бурҷи оламро; 

Намедонам, намефацмам, намежбам, намебинам, 

Ки жбад як нигац аз як нигац тақдири одамро... 



 

Замин меҷунбаду кӯи ту меояд ба жди ман: 

Мабодо хонаи ӯ, хонаи ишқам шавад вайрон. 

Куҷо бурдк ҷавонии маро, эй бахти баргашта, 

Маро даржб, цоло устуворам дар раци паймон! 

1964 

 

 

ДАР БАЗМ 

Дар дили шаб ҷоми заррини кафи жр, 

Медурахшиду диламро шод мекард. 

Царфцои канда-канда, нозцои дилбарона. 

Мастк аз дидору аз май 

Цастиямро бод мекард. 

 

Цамчу шамшод аз вазиданцои боди шӯхшанг, 

Печу тобе хурда ӯ арғушт мерафт. 

Бо садои қарс-қарси панҷацои нозукаш 

Ҷони ман цам аз сари ангушт мерафт. 

 

Гоц чашмак мезаду бо як нигоцаш мерасонд 

Қиссаи ишқи ҷавониро ба жд, 

Дар дилам тӯфони бацру нолацои бодро 

Медамонду бар ницодам 

Оташи ғам меницод. 

 

Олами ишқу муцаббат, олами сӯзу гудоз, 

Олами чун хоб оромеву мудциш мисли ҷанг 

Оц, дар як он ба пеши дидагонам шуд падид. 

Худ ба худ ман дуд кардам, 

Бохтам аз рӯй ранг. 

 

Буд вақте к-аз нигаццои муцаббатрези ӯ 

Дар вуҷудам субци фардо медамид. 

Ғунчаи бишкуфтае буду димоғи хотирам 

Цам ба ғоиб, цам ба цозир 

Бӯи онро мешамид. 

 



... Одамк гоц аз ғуруру худписандк, худсарк, 

Қатра ҷуста, бацрро гум мекунад. 

Бо адои абруе, бо цукми бебунжд гац 

Хештанро рӯсияц 

Дар чашми мардум мекунад. 

 

Базм... Ӯ мерақсаду меболад аз худ, то ки ман 

Бинаму сӯзам, ба жд орам зи нав 

Орзуи мурда, роци баста, он айжми дур, 

Олами бебозгашти ошиқк, 

Бахти нақди рафта аз каф... 

 

 

Бесадо мехонд цар нозу адо, цар ҷилвааш 

Достон аз достони нотамом. 

Хандааш дашном буду базм бар ман мацбасе. 

Об мегаштам, ба ждам мерасид 

Рафтани он бахти ром. 

 

Боз шояд зиндагк дорад уруҷи дигаре. 

Аз тамоми нотамомицо тамомк мерасад. 

Қадрдонк, қадрдонк! 

Ман кунун даржфтам, 

Одамизода агар ҷое расад, 

Аз қадрдонк мерасад. 

1964 Ту бошию лаби дарёи кӯҳӣ, 

Ҷавонию хумори ношикаста. 

Ту бошию бари домони саҳро, 

Бароят гул бичинам даста-даста. 

 

Бари домонат аз шабнам шавад тар, 

Ба рӯи сабзаҳо чун по гузорӣ. 

Мисоли акси хуршеди мунаввар, 

Шино созӣ ба рӯди беқароре. 

 

Бароӣ чун садаф аз об рахшон, 

Тани ларзони ту гавҳар фишонад, 

Ба ҳар як қатраи қадди ту хуршед 

Барои худ амонат лона монад. 

 

Туро хуршед бар оғӯш гирад, 

Бибӯсад қатраҳои қомататро. 



Битобӣ дар шуои зарфишонаш, 

Чу симинҳайкале поку мусаффо. 

 

Сароӣ дар сари санге нишаста, 

Суруди шодмонию таманно. 

Бипечад савтҳои ширадорат 

Ба шӯри мавҷҳо, ғавғои дарё. 

 

Нишинам ман ба рӯи тахтасанге, 

Нависам аз барои ёдгорӣ; 

Ду байти илтиҷою орзуе, 

Ду байти меҳри дилбардӯстдорӣ: 

 

“Лаби дарёчаю оби зулолаш, 

Даруни об қадди навниҳолаш. 

Табиат, як саховат кун ба ошиқ, 

Ки бошад рӯзгори безаволаш...” 

 

Ту бошию ҷавонию муҳаббат, 

Дили ташна, хумори ношикаста. 

Ту бошию лаби рӯду лаби ту, 

Ману ту – мавҷҳои ҳалқабаста. 

 

Ту бошию ману ин кӯҳсорон, 

Ту бошию ба рӯям ханда пошӣ, 

Агар тақдири ман бо ту набошад, 

Бар ҳар ҷое, ки бошӣ, зинда бошӣ 

 

 

 

 

дар ин дунё ба чуст ишку чавони дигар чизе намемонад нишони !!! агар дустам бидори то                            

амеша бо ту хохам ду бора зиндагони   

 

   Ошу нонат чун адо шуд, ошноят меравад.               

Аз наво чун бозмондӣ, ҳамнавоят меравад. 



 Шоҳиди ранги муҳаббат ҳар нафас аз боғи дил,  

Гул наѐрӣ, дилбари гулгунқабоят меравад. 

*********************************** 

Рафти зи барам эй гули раънои бахорам.  

Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам.  

Чун муи сиѐхат хама рузам намуди шаб.  

Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам. 

********************************* 

Туро гуфтам, ки ман ѐри ту мешам,  

Дар ин олам харидори ту мешам.  

Агар дасти паризоде бигирам.  

Якин донам, ки ман зори ту мешам. 

******************************* 

Ту рафти олами хасти дигар шуд.  

Дили девонаям девонатар шуд.  

Чунон аз дарди хичронат гиристам.  

Замин дар зери по аз гиря тар шуд. 

**************************** 

Дар сабзаи рӯ гулоб мепошӣ ту,  

Дар барги лаб атри ноб мепошӣ ту.  

Борони баҳори сунбулат аз атр аст,  

Атре,ки ба мисли об мепошӣ ту. 

**************************** 

Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши.  

Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши  

Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул.  

Агар боре табиби синаи бемори ман боши. 



******************************* 

Ин зулфи мусалсалат балои дили ман,  

Ин холи лабат укдакушои дили ман.  

Ман дил ба ту додам,барои дили ту,  

Ту дил ба касе мадех,барои дили ман. 

***************************** 

Марав аз ман ки бо ту меравад дунѐи рангинам,  

Марав аз ман ки бо ту меравад дунѐи ширинам. 

******************************* 

Дилам аз ишки ту афгор гашта.  

Чу кохе бар тани девор гашта.  

Зи сели ашки ман девори богат.  

Фитода дар замин хамвор гашта. 

************************** 

Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст.  

Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст.  

Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад.  

Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст. 

******************************* 

Ман гиѐхи навбахорам шамси тобонам кучост?  

Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?  

Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст.  

То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост? 

********************************* 

То чон дорам аз ту чудои накунам,  

Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам  



Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол  

Сад соли дигар аз ту чудои накунам. 

************************* 

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад.  

Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад.  

Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам.  

Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад 

****************************** 

Точикдухтар,чи гуна чашмон дори,  

Пайваста ба даври у чи мичгон дори.  

Чашмат охусту абруят тиру камон,  

Сайде паи сайд ба сомон дори. 

******************** 

То рахна ба мулки дилрабои накуни,  

Касро ба висол худнамои накуни.  

Чун хуи фаришта дорию шакли пари,  

Бояд,ки ба мардум ошнои накуни. 

***************************** 

Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам.  

Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам.  

Акси хама гамхоро чун доги дилозори  

Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам. 

********************************** 

Он қадар хоҳам бароят сӯхтан  

чун чароғони шабони иди ту,  

то биафзоям зи шеъри оташин  

Шуълае бар оташи ҷовиди ту. 



************************ 

Умре, ки вафо кардам бар чабру чафои ту,  

Дигар, ки чи хохам кард бар кисмати пешони.  

Дар ишки ту дидам ман гавгои киѐматро,  

Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони. 

************************** 

Ин коса,ки ман бо лаби ту меорам,  

Не аз паи шодию тараб меорам.  

Чашми сияхи ту рузи ман кард сиѐх,  

Рузи сияхи хеш ба шаб меорам. 

*********************** 

Мерасад рузе маро ѐдам куни.  

Хар кучо биншаста фарѐдам куни.  

Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту,  

Хар замоне хонию шодам куни. 

********************* 

Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек  

Даври хушкомии онхо он кадар бисѐр нест.  

Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш.  

Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест. 

*********************** 

Ман руи туро ба мохи тобон надихам,  

лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам.  

лаьли лаби ту агар ба дастам ояд,  

киммат хараму бахои арзон надихам. 

**************************** 



Мешавам хушхол гар бинам туро.  

Чехраи гулбарги тар бинам туро .  

Пеш аз он чун гунчае медидамат.  

Хохам аз ин бехтар бинам туро. 

************************** 

Дигар ишку вафоятро нахохам ман начуям ман.  

Гули бебуи богатро нахохам ман, набуям ман,  

Сухан гуфтам зи бахри ту, аз ишки навчавониям,  

Бароят шеъри ишкамро, нахохам ман нагуям ман. 

************************ 

туи дармони дардам, эй гули ман,  

Давои ранги зардам, эй гули ман.  

агар ои ба пеши гурам, эй мох,  

Ба буят зинда гардам, эй гули ман. 

************************ 

Бароям мехрубоният кучо шуд?  

Мухббатхои чоният кучо шуд?  

Зи чашму руи ман, эй чони ширин,  

Ду чашми осмоният кучо шуд? 

******************* 

Мухаббат ин кадар хорам намуди.  

Бо як дидори у зорам намуди.  

Надонисти муносиб ишки уро.  

Чаро бар калби зорам чо намуди? 

********************* 

Дил дар хами зулфи дилбарон аст хануз,  

Афсонаи ишк дар миѐн аст хануз.  



Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем,  

Мо пир шудему дил чавон аст хануз. 

********************* 

Эй дил ки давидию давиди бас кун  

Аз муи сарат сафеди диди бас кун  

Хар чанд ки давиди аз паи лоларухон  

Аз лоларухон чизе надиди бас кун 

******************* 

Агар дар хоб медидам гами рузи чудоиро  

Хавас асло намекардам дар олам ишкбозиро 

**************** 

Алло ѐрчон каду бастат маро кушт 

Алло ѐрчон каду бастат маро кушт 

илохо дар шаби хобам дарояд. 

ишора кардани чашмат маро кушт! 

************************** 

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеѐбӣ,  

Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеѐбӣ. 

Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе  

Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеѐбӣ. 

**************************** 

Дил гадои дигареву ман гадои дигаре, 

Дил адои дигареву ман адои дигаре. 

 



Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост, 

Дил фидои дигареву ман фидои дигаре. 

**************************** 

Азизи ман биѐ беморам имшаб  

Ситора дар само мешморам имшаб.  

Ман ки мурдам зи гам парво надори.  

Туро ман бар худо меспорам имшаб. 

************************ 

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.  

Маро аз худ бадар карди худо хофиз.  

Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.  

Рахи худро дигар карди худо хофиз. 

                                          

 Азизи ман биѐ беморам имшаб  

Ситора дар само мешморам имшаб.  

Ман ки мурдам зи гам парво надори.  

Туро ман бар худо меспорам имшаб. 

************************ 

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.  

Маро аз худ бадар карди худо хофиз.  

Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.  

Рахи худро дигар карди худо хофиз. 

************************** 



тарки ѐри кардиву ман хамчунон ѐрам туро.  

Душмани чониву аз чон дусттар дорам туро.  

гар ба сад хори чафо озурда сози хотирам.  

Хотири нозук ба барги гул наѐзорам туро. 

******************************* 

То ту ба додам мерасй, оxам ба кайвон мерасад,  

То ту ба kадрам мерасй, умрам ба поѐн мерасад.  

То ѐри роxам мешавй, аз роx берун мешавам,  

То мушкил осон мекунй, сад марги осон мерасад.  

То ѐд меорй зи ман, бе ѐд меафтам зи дард,  

****************************** 

МУБОРАК ДОРАМ АКДИ НИКОХАТ.  

МУБОРАК ДИЛБАРИ ЗЕБОИ МОХАТ.  

МУХАББАТ ГАР ГУНАХ БОШАД АЗИЗАМ.  

МУБОРАК БОШАД ИН РУЗИ ГУНОХАТ 

********************************* 

Пазмони туам, вале ту пазмони дигар.  

Курбони туам, вале ту курбони дигар. 

 

Чун ноз кунй, ба чону дил макбулам, 

Чонони манй, вале ту аз они дигар. 

 

Бо ѐди ту шаб, руз ба фармони туам, 

Аммо ту чаро барои фармони дигар? 

******************************* 

Имшаби ман боз бе огуши ту, 
Андар огуши садокат мурд, мурд. 

Ишки ман човид бимонад, то абад, 
Мехри ту андар хиёнат мурд, мурд. 

***************************** 
Менависам бар китоби чашми ту. 
Бо каламхои нигохи гарми хеш. 

Бех зи чонам дусттар дорам туро, 
Мефишонам пеши поят калби реш. 



*********************** 

Дар оғӯшат бисӯзон оташи ман,  

Ба шарте синаат оташ бидорад.  

Магар дар синаат хоҳиши ҷонсӯз,  

Бароям ҳар чӣ хоҳам, он чӣ дорад?  

***************************** 

Ҳйзйфи ишқзж лаз лафиази ғае, 

Паси ҳае чила-чила зжз гизяе. 

Наежял нақши зййи ёзи саздаш, 

Қалаезж каҳзи ҳаля еесйпжзае. 

***************************** 

Ҳалқа еесжзал еиёнаизж ка шавқ газ ёзи ий, 

Ёл жваз, ҳалқаҳжи еййи ий лаз газланае. 

Газ кйкахшй надҳаие лаз кисиази й аз висжл, 

Ёл жваз, лаз чйлжиҳж ка фйзқаи ейзланае. 

******************************* 

Бйсаҳжи ёз хйшдил лаз лакжнае, кжд неси, 

Сакз газлал кжз зйзе кйсаҳжи лигазе. 

Зинлагй кж сжзҳжяш, сйзҳже лаз кағал, 

Аз калже кигзазае, жял калжи лигазе. 

************************** 

Чаше иж казҳае залае, йезае зи сй кигзашиааси, 

Газчй лилае лаззаие яд, лаҳ азжк жеал ейлже. 

Бжз еан навеел не, навеел шайижн асий кас, 

Пжҳи хйзшелае кипжяе, зйзҳж иж пайди шже. 

******************************* 

Синааи кжлини еан кйл, ин ди ин лае ке еан аси, 

Инадае, кжлини ёзи лигазаи шйл, кжд неси. 

Бжз пжён еешавал ин шжеи кекжлинияе, 

Чйз Хйлж лаз ин чаҳжн аз ийхеи Олае ижқ неси. 



                                                                           

     Ошу нонат чун адо шуд, ошноят меравад. 

              

Аз наво чун бозмондӣ, ҳамнавоят меравад. 

 Шоҳиди ранги муҳаббат ҳар нафас аз боғи дил,  

Гул наѐрӣ, дилбари гулгунқабоят меравад. 

*********************************** 

Рафти зи барам эй гули раънои бахорам.  

Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам.  

Чун муи сиѐхат хама рузам намуди шаб.  

Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам. 

********************************* 

Туро гуфтам, ки ман ѐри ту мешам,  

Дар ин олам харидори ту мешам.  

Агар дасти паризоде бигирам.  

Якин донам, ки ман зори ту мешам. 

******************************* 

Ту рафти олами хасти дигар шуд.  

Дили девонаям девонатар шуд.  



Чунон аз дарди хичронат гиристам.  

Замин дар зери по аз гиря тар шуд. 

**************************** 

Дар сабзаи рӯ гулоб мепошӣ ту,  

Дар барги лаб атри ноб мепошӣ ту.  

Борони баҳори сунбулат аз атр аст,  

Атре,ки ба мисли об мепошӣ ту. 

**************************** 

Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши.  

Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши  

Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул.  

Агар боре табиби синаи бемори ман боши. 

******************************* 

Ин зулфи мусалсалат балои дили ман,  

Ин холи лабат укдакушои дили ман.  

Ман дил ба ту додам,барои дили ту,  

Ту дил ба касе мадех,барои дили ман. 

***************************** 

Марав аз ман ки бо ту меравад дунѐи рангинам,  

Марав аз ман ки бо ту меравад дунѐи ширинам. 

******************************* 

Дилам аз ишки ту афгор гашта.  

Чу кохе бар тани девор гашта.  

Зи сели ашки ман девори богат.  

Фитода дар замин хамвор гашта. 

************************** 



Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст.  

Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст.  

Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад.  

Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст. 

******************************* 

Ман гиѐхи навбахорам шамси тобонам кучост?  

Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?  

Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст.  

То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост? 

********************************* 

То чон дорам аз ту чудои накунам,  

Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам  

Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол  

Сад соли дигар аз ту чудои накунам. 

************************* 

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад.  

Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад.  

Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам.  

Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад 

****************************** 

Точикдухтар,чи гуна чашмон дори,  

Пайваста ба даври у чи мичгон дори.  

Чашмат охусту абруят тиру камон,  

Сайде паи сайд ба сомон дори. 

******************** 

То рахна ба мулки дилрабои накуни,  

Касро ба висол худнамои накуни.  



Чун хуи фаришта дорию шакли пари,  

Бояд,ки ба мардум ошнои накуни. 

***************************** 

Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам.  

Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам.  

Акси хама гамхоро чун доги дилозори  

Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам. 

********************************** 

Он қадар хоҳам бароят сӯхтан  

чун чароғони шабони иди ту,  

то биафзоям зи шеъри оташин  

Шуълае бар оташи ҷовиди ту. 

************************ 

Умре, ки вафо кардам бар чабру чафои ту,  

Дигар, ки чи хохам кард бар кисмати пешони.  

Дар ишки ту дидам ман гавгои киѐматро,  

Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони. 

************************** 

Ин коса,ки ман бо лаби ту меорам,  

Не аз паи шодию тараб меорам.  

Чашми сияхи ту рузи ман кард сиѐх,  

Рузи сияхи хеш ба шаб меорам. 

*********************** 

Мерасад рузе маро ѐдам куни.  

Хар кучо биншаста фарѐдам куни.  

Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту,  

Хар замоне хонию шодам куни. 



********************* 

Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек  

Даври хушкомии онхо он кадар бисѐр нест.  

Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш.  

Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест. 

*********************** 

Ман руи туро ба мохи тобон надихам,  

лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам.  

лаьли лаби ту агар ба дастам ояд,  

киммат хараму бахои арзон надихам. 

**************************** 

Мешавам хушхол гар бинам туро.  

Чехраи гулбарги тар бинам туро .  

Пеш аз он чун гунчае медидамат.  

Хохам аз ин бехтар бинам туро. 

************************** 

Дигар ишку вафоятро нахохам ман начуям ман.  

Гули бебуи богатро нахохам ман, набуям ман,  

Сухан гуфтам зи бахри ту, аз ишки навчавониям,  

Бароят шеъри ишкамро, нахохам ман нагуям ман. 

************************ 

туи дармони дардам, эй гули ман,  

Давои ранги зардам, эй гули ман.  

агар ои ба пеши гурам, эй мох,  

Ба буят зинда гардам, эй гули ман. 

************************ 



Бароям мехрубоният кучо шуд?  

Мухббатхои чоният кучо шуд?  

Зи чашму руи ман, эй чони ширин,  

Ду чашми осмоният кучо шуд? 

******************* 

Мухаббат ин кадар хорам намуди.  

Бо як дидори у зорам намуди.  

Надонисти муносиб ишки уро.  

Чаро бар калби зорам чо намуди? 

********************* 

Дил дар хами зулфи дилбарон аст хануз,  

Афсонаи ишк дар миѐн аст хануз.  

Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем,  

Мо пир шудему дил чавон аст хануз. 

********************* 

Эй дил ки давидию давиди бас кун  

Аз муи сарат сафеди диди бас кун  

Хар чанд ки давиди аз паи лоларухон  

Аз лоларухон чизе надиди бас кун 

******************* 

Агар дар хоб медидам гами рузи чудоиро  

Хавас асло намекардам дар олам ишкбозиро 

**************** 

Алло ѐрчон каду бастат маро кушт 

Алло ѐрчон каду бастат маро кушт 

илохо дар шаби хобам дарояд. 



ишора кардани чашмат маро кушт! 

************************** 

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеѐбӣ,  

Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеѐбӣ. 

Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе  

Ба сони сабза ҳам рӯӣ, маро дигар намеѐбӣ. 

**************************** 

Дил гадои дигареву ман гадои дигаре, 

Дил адои дигареву ман адои дигаре. 

 

Байни мову дил ҳамеша ҳарбузарби шавқҳост, 

Дил фидои дигареву ман фидои дигаре. 

**************************** 

Азизи ман биѐ беморам имшаб  

Ситора дар само мешморам имшаб.  

Ман ки мурдам зи гам парво надори.  

Туро ман бар худо меспорам имшаб. 

************************ 

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам.  

Маро аз худ бадар карди худо хофиз.  

Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил.  

Рахи худро дигар карди худо хофиз. 

                                          



 

 


