


Ислам   БаБажанов

оМаР  ҲаЙЯМ

Тошкент
«Tafakkur qanoti»

2016

Kitobxon.Com



УДК: 44.4
КБК: 84(5К)
Б-92

Б-92
Бабажанов, Ислам

Ислам Бабажанов. Омар ҳайям / И.Бабажанов. – Тошкент. 
«Tafakkur qanoti», 2016. – 80 б.

УДК: 44.4
КБК: 84(5К)

ISBN 978-9943-382-78-7
© Ислам Бабажанов 2016. 
© «Tafakkur qanoti», 2016

Tәржимен – Ислам Бабажанов

Kitobxon.Com



3

Сөз БаСы

Көп жыллардан бери мекдепте балаларға тәлим-
тәрбия берип киятырған дөретиўши муғәллим хай-
ырлы иске қол урыпты. Бул урыныс өз-өзинен болғаны 
жоқ, бул узақ жыллар изленис нәтийжеси, ҳәмде 
таланттың жас танламаслығына анық бир мысал бола 
алады. Қарақалпақ китап сөйиўшилериниң Омар Ҳайям 
дөретиўшилигине айрықша қазығыў-илхамы барлығы 
мәлим. 1980-жылда атақлы шайыр Тлеўберген Жумаму-
ратов тәрепинен, шайырдың 317 рубайысы 7 мың нусха-
да айрықша китап болып “Қарақалпақыстан” баспаха-
насында басылып шыққын еди. Ол китапты ҳәзир китап 
магазинлеринен таба алмайсаң, қолма-қол болып кетген. 
Ал оның шыққанына-да 40 жылга жақынласып қалды. 
Сол мәниде муғәллим Ислам Бабажанов Омар Ҳайям ру-
байыларынын қарақалпақ тилине қылған аўдармасында 
Ҳайям руҳына сәйкес пафосдың сезилиўи, ҳәмде ҳәр бир 
сөз мәнисине өлкен әхимет менен жандасылган. Ки-
тапта тәржимешиликде өзине унамлы болған жол-
дан барып, китапхан оқыўшылардың нәзерине төссе 
әжеп емес. Аўдармада, алдынғы тәржиме усылы-
нан емес, ал өлшеўли (турақ, буўын, қафия) усылын-
нан пайдаланып, оның заман, дәўир яғны; Омар Ҳайям 
жасаған турмыс жағдайы, басдан аяғына шекем рубай-
ылар салмағында мадданың бир түрден екинши түрга 
айланыўы ҳаққындағы философиялық пикир сезилип 
турады. Муғәллим бу қайырли  иске  бирден-де келгени 
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жоқ. Ол бир неше жыллардан бери, атақлы туркмен 
шайыры Мақтымқулының жазылмаған, үйренилмеген 
дөретиўшилиги ҳаққында айтқан, жазған ислери, оның 
қәлемин шархлап, Омар Ҳайям рубайыларын қолға алып 
қарақалпақ тилине аўдарыўға үндеген болса не әжеп. 
Омар Ҳайям дөретиўшилигиниң үлкен билимданы алым 
ҳәм шайыр Шаислам Шамуҳаммедовтың парс тилинен 
өзбек тилине аўдарған рубайылары өзгеше бир шебер-
лик пенен адамлар аңында сақланып киятырғаны китап  
сөйиўшилерге мәлим. Тәржимешилик тарыхынан мәлим, 
бир дөредпе шайырлар тәрепинен түрли аўдармаға ие 
болады ҳәм өз оқыўшысын табады. Ислам Бабажанов-
та шайырлар изинен барып, қарақалпақ китапханының 
кеўлине жол табыў, руўхый байлығын байытыў, 
халықлардың бай мәдений хәзине дүрданасынан 
таныстырыў жолында қойылған нәўбеттеги пайдалы 
ис болды. Муғәллим үш тилде өзбек, қарақалпақ ҳәмде 
туркмен тилинде дөретиўшилик пенен шуғылланады. 
Бул жолда оған саў-саламатлык, таўсылмас күш, ил-
хам ҳәм мийнет машаққатларын жеңип өтиўде өлкен 
ғәйрет тилеймен. 

Қарақалпақстан халқ шайыры Гулчеҳра Рахимова.
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БИСМИЛЛаХИР РаХМанИР РаХИМ 
1

Дүньяның тилеги, тийкары ҳәм биз,
Көзиниң қарасы-жәўҳары ҳәм биз.
Ал, пүткил жәхәнди жүзик деп билсек,
Сөзсиз оның көзи-гәўҳары ҳәм биз.

2
Тәгдир шеңберинде хүкмим болғанда,
Қыяслар ем, оны қалың орманға.
Дүньяны қайғыдан қалас етип мен,
Шадлығым уласар едим таңларға.

3
Билдик бәрин деалмаймыз я сен, я мен,
Бул жумбақты шешалмаймыз я сен, я мен,
Перде артындадур,бул ғаўырласымыз,
Перде кетер болса, қалмаймыз я сен, я мен. 

4
Деселер мәйпараст нағыз сол мендур,
Деселер насаз-мәс, нағыз сол мендур,
Сыртымнан сынама бунша тигилип,
Болса таза мәй1 я гөне сол мендур.

5
Дерлер: Жәннетте ҳүр кәўсер2, болармыш,
Салма толы мәй, сүт, шекер болармыш,
Қадақты толтырып қолыма бергил,
Мың нәсийеден, нақ қуштар жақсымыш.

1 Мәй-тасаввуф әдебиятында ылахый көриўдиң тымсалы, ышық ҳәм илим 
тымсалы болып келеди. Соған ылайықлы, мәслик ылахый мәрифат куш алыў 
ҳәм мәнилер дәрясына ғарқ болўды аңлатады.

2 Кәўсер-Жәннетдеги булақтың аты.
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6
Хәўес етпе бул дүньяға, адамзат,
Өткенлер ғамын ҳәм, қылма маған яд.
Кеўил қойма, бурам шаштан өзгеге,
Мәй ишкил, онысыз өмириң апат. 

7
Өли-тири исин дүзетиўши сең,
Пүткил аспан астын гүзетиўши сең,
Жаман болсамдағы, СЕНиң бендеңмен,
Қолымнан не келер? «Жаратыўшы-СЕН». 

8
Тәңрим бас шанағын, пайда етипти,
Гүзегер кәсибин, саўға етипти,
Бас кесасын дүнья дәстурханына,
Төңкерип, лық толы, саўда етипти. 

9
Өмириң қашанғы өзим деп өтер,
Жоқлық-барлық ара, ҳайрана етер,
Ишип қал, булғамлы өмир соңында,
Бир күни ғәплетте қалдырып кетер. 

10
Кешеги күниңди әйлемегил яд,
Ертеңги күн келмей, етпе көп пәряд,
Өткен-кеткенлерге қайғырыўды қой,
Шадлы бол, басқасы саған болсын жат.

11
Дерлер: «Жәннетте ҳүр, унары абзал,
Жүзимниң суўының булағы абзал,
Себеби несийеден, нағы жақсы,
Дәп сесиниң узақ болғаны абзал».
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12
Әзелде ылайды ийлеген, Аллам,
Аңлап пейилимди, ол билип алған,
Ҳүкмиңнен тысқары емес гүнаҳым,
Мәҳшерде3 не инсап, жазалы болған?

13
Сен-меннен бурын да, түн-күн бар еди,
Айланған аспан ҳәм, пүтин бар еди,
Топыраққа абайлап, қәдемиңди қой,
Бул топырақ қара көз, бир нигар еди.

14
Жанымыз бул қәпести тәрк етип кетер,
Еки гербиш қәбирди, тас қамал етер, 
Соңра басқа гөрге де, гербиш болмаққа,
Бизиң топырақтың да нәўбети жетер.

15
Бизлер ойыншық, пәлек ойыншақпаз,
Бул сөзим хақдыр, емес қуры аўаз,
Жоқлық сандығына, бир-бир түсемиз,
Барлық майданында, ойнақлап бир аз.

16
Ишкенде… ақылдан азбаўды қорға,
Ес кетип түспе сен, ызалы-торға, 
Қәлесең шараптың, ҳадал болыўын,
Ҳешкимди ренжитпе, мәжигүн болма. 

17
Хәр сырды кеўлинде, сақласа дана,
Ол жасырын болар, етпес жәрия,
Сәдептиң4 ишинде, тамшы дүр болар,
Сыр сақлап баўрында, жасырса дәрья. 

3 Мәҳшер-Ахырет, қыямет күни. Өлгенсоң инсанлар тирилип бир жерге 
жыйналып, сорақ етилетуўғын күн, жер.

4 Сәдеп-суў шығанағы ишиндеги тамшы дүрге айланыўы.
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18
Дана билип, жаў-да алданып қалған,
Оныңдай емеспен биледи Аллам,
Усы ғам үйине, келип мен өзим,
Кимди билген болсам, кемирекпен оннан. 

19
Бул гүзе, мениңдей ашық зар еди,
Сүйгени қара шаш, бир нигар еди,
Гүзе мойнындағы дәсте ол мәҳәл,
Қол еди, яр қушып бақтыяр еди.

20
Рәббим ылайымды өрген өзиңсең,
Урыў-аймағымды орған өзиңсең,
Жаман, жақсыманба енди нетейин,
Тәгдир маңлайымды берген өзиңсең.

21
Алла, өзиң солай жараттың мени,
Қаншама мәйхорға қараттың мени,
Әзелде усылай жаратып қойып,
Неге дозағыңа, қулаттың мени?!

22
Кәба, бутхана да, қуллық ханасы,
Бутхана қоңыраўы, шумлық намасы,
Меҳраб5, калисо-ю6, тасбеҳ ҳәм бутлар,
Бәри де қуллықтың бир нышанасы.

23
Аспанға ҳүким еткен, тәңридей болсам,
Аспанды бөлер едим, ортадан бир дем,
Жаңадан сондай бир, көк әлем дүзер ем,
Жетер едижақсылар тилекке ол дем.

5 Меҳраб-мешитде иймам туратугын, төбеси қайрылма жер.
6 Калисо-христианлардың ибадатханасы.
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