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ئاپتاپ تۇرۇپ يامغۇر يېغىپتۇ ، 
كۈلۈپ تۇرۇپ جېدهل تېرىپتۇ . 

ئاپتاپ كۆرمىگهننىڭ ئۆمرى كوتا .

ئاپتاپ نهگه چۈشسه دولىسىنى شۇ يهرگه قاقالپتۇ .

ئاپتاپ يهرنى تاۋاليدۇ ،
ئهمگهر ئهرنى (تاۋاليدۇ).

. ئاپتاپتا كۆيگهن كۈندىن قورقماس

. ئاپتاپپهرهس ئايغىمۇ باقار

 . ئاپتاپپهرهس كۈنگه باقىدۇ

 ، ئات ئاتنى ساقاليدۇ
. ئاچ ئاچنى (ساقاليدۇ)

ئات ئارپا يېسه ،
. ئېشهك قۇالق ساپتۇ

1969



؟  ئات بولسا يۇلتۇزنىڭ كېرىكى نېمه

 . ئات بىر قىلىقى يات

ئات تاپقاننى ئېشهك يهپتۇ .

 ، ئات تهپكهنگگه ئات چىدايدۇ
 . ئېشهك تهپكهنگه ئېشهك (چىدايدۇ)

. ئات جهڭگه يارالغان

ئات قۇيرۇقى بىلهن ماختىنار ، 
ئېشهك قۇلىقى بىلهن (ماختىنار) .

 ، ئات كالپۇكلۇق بولۇر
ئادهم بۇرۇتلۇق (بولۇر) .

ئات ھېرىپ قالسا، بىر پىچاق ، 
ئېشهك ھېرىپ قالسا بىر چۆچهك قوناق .  

، ئات ئورۇق
 . يولالر يىراق

ئات ئويناقلىسا ، 
ئېشهك چىچاڭالپتۇ .

ئات ئورۇق بولسىمۇ ، 
. يېغىر بولمىسۇن

1970



1971

ئات ئۆلسه تايچاق قوپار ، 
كاال ئۆلسه، تورپاق (قوپار) .

ئات ئۆلسه ئىتنىڭ تويى بولىدۇ . 

ئات ئېغىنىغان يهرده تۈكى قالىدۇ . 

ئات ئېگىرى ئېشهككه ياراشماس . 

تونۇيدۇ .  ئات ئىگىسىنى

ئات ياتقا كىشنىمهس . 

ئات يهمگه ئامراق . 
بۈرگه نهمگه ئامراق .

ئات يۆتهلسه، ئوقۇر سال ، 
كاال يۆتهلسه پىچاق سال . 

ئاتتىن قورقساڭ، يېقىن كهلمه . 

ئاتنى تهپمهيدۇ دېمه ،
ئىتنى چىشلىمهيدۇ دېمه .

 ، ئاتنى ئۇز كۆرسهتكهن قۇلىقى بىلهن قۇيرۇقى
 . ئېشهكنى ئۇز كۆرسهتكهن تۇيىقى بىلهن قونىقى

ئاتنىڭ بىڭسىسىنى سايدا كۆر ، 
. ئېشهكنىڭ بىڭسىسىنى اليدا كۆر



1972

 . ئاتنىڭ پۇتىغا چورۇق توشۇماس

، ئاتنىڭ تهپكىنى ھار كهلمهس
 . ئېشهكنىڭ تهپكىنى ھار (كېلهر)

. ئاتنىڭ زىننىتى _ ئېگهر-توقۇم

 ، ئاتنىڭ سۆلىتى يالىسىدا
 . خورازنىڭ سۆلىتى تاجىسىدا

 ، ئاتنىڭ كىشنىمهيدىغىنى يوق
. ئىتنىڭ چىشلىمهيدىغىنى (يوق)

ئاتنىڭ نوچىسى ساراڭقېلىش ، 
ناننىڭ نوچىسى پېتىرچېلىش .

ئاتنىڭ ئۆلۈمى ئېشهككه توي . 

 ، ئاتنىڭ يامىنى تايچاق
 . يولنىڭ يامىنى تايغاق

ئات _ ئهر كىشىگه قانات . 

ئاجىز ئېشهككه يوغان تاغار . 

ئاچ بولساڭ، نان چۈشهيسهن . 

. ئاچ بۆره چوپاندىن قورقماس



ئاچ قورساققا مۇزدهك سۇ . 

ئاچ ئىت تاياقتىن قورقماس .

ئاچ ئىتنىڭ چۈشىگه سۆڭهك كىرهر .

. ئاچنىڭ چۈشىگه ئاش كىرهر

 . ئاختارمىلىقتىن چالما تېپىلماپتۇ

 . ئادهم قۇالقتىن، ھايۋان تۇياقتىن سهمىرىيدۇ

، ئارپا جامدا پۇل
. كۆمۈر كاندا پۇل

 ، ئارپا ناندىن گىرده ياخشى
. بىكار گهپتىن جىگده (ياخشى)

 ، ئارپا نېنى يهللىك
 . ئوسۇرتىدۇ ئهللىك

 ، ئارتۇقنى ئهل ئالسۇن
 . قالغىنىنى سهل (ئالسۇن)

 . ئارزۇغا ئهيىب يوق

ئارسالن ھۆركىرىسه ،
. ئات ئايىغى قېتىپ قاپتۇ

1973



 ، ئازگال سۇ ئىچكۈچه
 . دۆڭ يهر نهم تارتىپتۇ

 ، ئازنىڭ سېزى بار
 . كۆپنىڭ مېزى

 . ئاساۋ ئات ئادهم ئۆلتۈرهر

 . ئاستا ماڭغانمۇ ماڭغان
 . توختاپ قالغان يامان

 ، ئاقسۇدا گۆش بولسا
 . بىر كۈن مېھمانغا ياراپتۇ

 . ئاسمان قوزۇققا ئېسىلىپ قاپتۇ

 . ئاسماندا قاغا ئۇچسا يېغىر ئېشهك بېلىنى ئېگىپتۇ

 . ئاسمانغا تاش ئاتسا ماش چۈشۈپتۇ

 . ئاسماننىڭ كۆزى بولسا، يهرنىڭ قۇلىقى بار

 ، ئاش ئۆتنه
 . ئىش الپقۇت

ئاغمىخاننىڭ توخۇنى يوقلىشىدا ياخشى نىيهت يوق . 

. ئاغمىخان باشقا ئالته تاياق

1974



، ئاق تېرهككه چالما ئاتسام
. قارا سۆگهتكه تو كهتتى

 . ئاق قۇشقاچمۇ باالم دهيدۇ

. ئاق ئېشهك ئايدىڭدا كۆرۈنمهس

. ئاق ئىت كهلسه قارا ئىتمۇ كېلهر

، ئاق ئىت، كۆك ئىت
 . ھهممىسى بىر ئىت

ئاقچىنى ئالساڭ كۆكچىنى قوي ، 
خهمىكىنى ئالساڭ پېلىكىنى (قوي) .

 ، ئاال توخۇ ئاسماندا ئۇچسىمۇ
 . ئۆز ئهيىبىنى ياپالماس

 ، ئاال ئۆچكىنى يامان دهپ
 . تاز ئۆچكىگه تۇتۇلۇپتۇ

 . ئاال ئىنهكنىڭ بالىسى چاال قۇيرۇق

 . ئالهمنى سۇ باسسا، ئۆردهككه خاپىلىق يوق

 ، ئالته ئۆچكه مال بولماس
. ئۆلسه ھېچ نهرسىگه دال (بولماس)

ئالته ئۆچكىگه يهتته تېكه ،
. بىرى ئىشلهيدۇ، قالغىنى بىكار

1975



 ، ئالتۇن ئالسام جا چىقتى
 . قارچىغا ئالسام سا چىقتى

 ، ئالتۇن قېشىدا كۈمۈش
 . قازان بېشىدا چۆمۈچ

 . ئالتۇن ئۈزۈككه ياقۇت كۆز

 ، ئالدىدا يالى يوق
 . كهينىده قۇيرۇقى يوق

 ، ئالدىرىساڭ، ئاش ئېتىپ بېرهي
. ئالدىرىمىساڭ _ چاي

 . ئالدىرىساڭ، قونۇپ قال

 ، ئالدىغا داجىپ جاۋهننى ئۈزۈپتۇ
 . كهينىگه داجىپ قۇشقۇننى (ئۈزۈپتۇ)

 . ئالما دهرىخىدىن نېرى چۈشمهيدۇ

 . ئالما دېسه چالما دهپتۇ

 . ئالما قىزىل ئهمهس، پوسىت قىزىل

 . ئالىقانغا تۈك ئۈنمهس

ئانا قۇشقاچ پاتقان يهرگه باال قۇشقاچ پاتماپتۇ. 

1976



 ، ئانار چۆلده ئوخشايدۇ
. ئهنجۈر كۆلده (ئوخشايدۇ)

 ، ئانار ئۇرۇقى بىلهن
 . قۇياش يورۇقى بىلهن

. ئانىسى تهپكهن قۇلۇننىڭ جېنى ئاغرىماس

 ، ئاۋۋال تاغ چۆرگۈلهر
 . ئاندىن باغ چۆرگۈلهر

 ، ئاي بۇلۇتتىن قورقىدۇ
 . ياغاچ قۇرۇتتىن (قورقىدۇ)

 . ئاي چىقسا ئالهم كۈلهر

 . ئاي دېسه ئاي ئهمهس
 . كۈن دېسه، كۈن ئهمهس

 . ئايغىر قاچسا، ئۈيۈردىن تاپ

ئاينىڭ ئونبهشى قاراڭغۇ، ئونبهشى ئايدىڭ .

ئهجىلى پۈتكهن قاغا ،
قارچىغا بىلهن ئوينار .  

1977



ئهجىلى يهتكهن كېيىك ئېدىرغا چىقار . 

ئهركهك ئىت قانجۇقنى تالىماس . 

، ئهسكى تامغا جىن ئامراق 

ئهسكى تۈگمهنده جىن ئوينار .

ئهسكى چاپانغا سۆسهر ياقا . 

، ئهسكى ئۆتۈك پۇتنى غاجار
. پۇچۇق قوشۇق ئېغىزنى (غاجار)

. ئهسكىدىن جىن قورقىدۇ

، ئهگرى ئۆسكهن دهرهخ
 . كهسمىگۈچه تۈزهلمهس

. ئهگرى ياغاچمۇ كۆيۈۋېرىدۇ

 . ئهگرىنى ئىشارهت بىلهن رۇسلىغىلى بولماس

. ئهگرىنىڭ سايىسىمۇ ئهگرى

 . ئهلچىلىككه كهلگهن تۈلكىدىن ۋاپا كهلمهس

ئهنجۈرنىڭ ھارام شېخى يوق.

1978



. باراڭ الزىم ئهمهس، قاپاق الزىم

. بارمايمهن دېگهن تۈگمهنگه يهتته قېتىم بېرىپتۇ

 ، بازار چاققاننىڭ
 . ئۆچكه باققاننىڭ

 ، بازغان بولساڭ ئۇرۇپ باق
. سهندهل بولساڭ چىداپ باق

باش يېرىلسا، بۆك ئىچىده ،
قول سۇنسا، يهڭ ئىچىده . 

، باغقا كىرگهن ئالما كۆرىدۇ
 . چۆلده يۈرگهن سالما (كۆرىدۇ)

 . باغالقلىق ئىت ئوۋغا يارىماپتۇ

، بالىلىرى تۆشهكته
 . يهم بولۇپتۇ مۈشۈككه

 ، بايتال سهپهرگه ماڭسا
 . تايچاق ئويۇنغا ماڭار

1979



. بايتال بهيگىگه يارىماس

، بايتال ئۆلسه قۇلۇن ياش
. قۇلۇن ئۆلسه كۆزۈڭ ياش

بايتالنى بهيگىگه سالسا، ئالدىنى بهرمهپتۇ .

بايتالنىڭ يامىنى ئىككى ئايغىرنى تېپىشتۇرار .

بهدهنگه چاپاندىن كۆڭلهك يېقىن . 

بهرمىگهن قوناقنى يېمىگهن قوتۇر .

 بورا گىلهمنى سۆرهپتۇ .

 ، بوران بولسا ئارام يوق
 . يامغۇر ياغسا توزان (يوق)

بوراننىڭ ئالدى تىنچىق، كهينى يامغۇر . 

بورىنى تارتساڭ كىگىزنى سۆرهپ چىقار . 

بوش تاغار ئۆره تۇرماس .

 ، بوش تۇتسا قېچىپ كېتهر
 . چىڭ تۇتسا مىجىلىپ كېتهر

بوش ياغاچنى قۇرۇت يهيدۇ.

1980



. بوغۇزاليمهن دېسه، قۇشقاچمۇ تېپىراليدۇ

. بوغۇزنى پۈتۈن يېسه ئايىغىدىن تۈتۈن چىقار

 . بوغۇم يوق يهردىن پۇتاق چىقمايدۇ

 ، بولسا ھورى چىقىدۇ
 . بولمىسا شورى (چىقىدۇ)

 ، بولۇشلۇق موزاي پوقىدىن مهلۇم
. بولۇشلۇق زىرائهت كۆكىدىن (مهلۇم)

، بولۇمسىز بولۇپ بهردى
 . پۇت - قولىنى قويۇپ (بهردى)

، بوينى تۆگىدىن سوراڭ
 . ساقالنى ئۆچكىدىن (سوراڭ)

. بوينىدا ئىللىتى بولسا، ئايىغى سىرقىرار

. بويۇن بولسا بويۇنتۇرۇق تېپىالر

 ، بويۇن گۆشى ئوبدان گۆش
. يېيىشكه ئهپسىز ئويمان گۆش

 . بويۇننى قىل كهسمهس، قىلىچ كېسهر

بۇ ئالهم سهۋهب ئالىمى.

1981



چاڭگا تىزىپتۇ. بۇرۇتقا

. بۇرۇتۇمنى يېگهنده ئاپتۇ 

بۇرۇن ئوت كۆيگهن ئوچاقنىڭ سېرىق توپىسى كهتمهس. 

بۇزۇق چىغرىققا ھۆل كېۋهز ئۇچراپتۇ . 

، بۇغداي قورقار چىملىقتىن
. قوناق قورقار جىملىقتىن

. بۇغداينى دهپ بۇيىنىمۇ سۇغىرىدۇ

. بۇغداينىڭ باھانىسىدا قارىمۇق سۇ ئىچىپتۇ

 ، بۇقا مۆرهيدۇ
. قۇيرۇقى تىترهيدۇ

. بۇقىنى ھۆركىرهتكهن چاترىقىدىكى ئىككى تېشى

 . بۇقىنىڭ قامىتىگه ئىشهنگهن قهددىنى ئېگهر

، بۇالق يېرىقىنى ئىزدهر
. قۇشقاچ تېرىقىنى (ئىزدهر)

 . بۇلبۇلمۇ چۆلدىن بوستانغا ئۇچار

بۇلبۇلنى ماختىمىساڭمۇ سايرايدۇ.

1982



. بۇلۇتسىز يامغۇر ياغماس

بۇيىنىڭ ئۇچىمۇ بۇيا ، 
تۈۋىمۇ بۇيا .

، بۆدۈنىنىڭ ماكانى يوق
. نهگه بارساڭ ۋىتۋالداق

. بۆدۈنىنى تۇتۇپ بهرگهن _ «ۋىتۋىلداق»

. بۆره ئاچ قالسا گۇناھىنى قويغا ئارتىدۇ 

. بۆره بالىسى تاغقا قاراپ ھۇۋاليدۇ

. بۆره بالىسى تۈلكه بولماس

بۆره بوراندا سهگىيدۇ .

، بۆره بىلهن تۈلكه بىرلهشسه
. ئالداپمۇ يهيدۇ، بۇالپمۇ يهيدۇ

، بۆره تاپسا ئورتاق يهر
 . قاغا تاپسا دهرهخ بېشىدا (يهر)

 . بۆره چۈشىدىمۇ قوي چۈشهيدۇ

. بۆره دوستىغا قهسىت قىلماس

بۆره سهمرىسىمۇ قوي يهيدىغان خۇيى ئۆزگهرمهيدۇ. 

1983



. بۆره قاتزىنى تېرىسى بىلهن تۆلهيدۇ

. بۆره قېرىسا ئىتلىقى بار 

ئىتنىڭ كۈلگۈسى كېلهر . بۆره قېرىسا 

 . بۆره قېرىسىنى ئالدايدۇ

. بۆره كهينىدىن قاغا تۇتۇپتۇ

. بۆره مىڭغا تهگمهي، بىرىگه تېگهر

. بۆره ھۇۋلىمسا، قويالر قوتۇر بولۇر 

بۆره ئۇۋىسىدىن چىقىشتىن ئاۋۋال «خهتمىقۇرئان» قىالرمىش.

بۆره يارىدۇ، قۇزغۇن تويىدۇ . 

، بۆره يۇڭىنى پاخپايتىپ
. ئورۇقلۇقىنى بىلىندۈرمهس

، بۆره ياغدا ياخشى
 . خورهك باغدا (ياخشى)

. بۆرىدىن قورققان جاڭگالغا بارماس

بۆرىدىن قۇتۇلۇپ ،
يولۋاسقا تۇتۇلۇپتۇ .

1984



. بۆرىگه پهته كهلسه، قوزىنى يهپ تۈگىتهر

 . بۆرىنى ئايىساڭ قويۇڭغا زىيان

، بۆرىنى ھهرقانچه ياخشى باقتىڭمۇ
. يهنىال بىر كۆزى جاڭگالدا

. بۆرىنىڭ ئاغزى يېسىمۇ قان، يېمىسىمۇ قان

. بۆرىنىڭ بالىسى ھامان بۆره

. بۆرىنىڭ تىلىنى بۆره بىلهر

، بۆرىنىڭ خىرىس قىلىشىدىن
 . تۈلكىنىڭ ھىجىيىشى يامان

 ، بۆرىنىڭ قازىنى يوق
. خام يهپ ئۆلگىنى (يوق)

بۆرىنىڭ قوي يېيىشى قوينىڭ گۇناھكارلىقىدىن ئهمهس.

. بۆرىنىڭ قۇلىقى ئوۋدا

. بۆرىنىڭ قېرىسىمۇ يهنه بىر قوي يهيدۇ

، بۆرىنىڭ نهپسى يامان
تۈلكىنىڭ ھىيلىسى (يامان).   

1985



 ، بۆكهن مهست بولۇپ كهتسىمۇ
 . قاپالننىڭ ئىزىنى پهرق قىالاليدۇ

 . بۈركۈت پهرۋاز قىلسا قاغىنىڭ ئوغىسى قاينايدۇ

. بۈركۈت قېرىسا چاشقان ئالۇر

 . بۈركۈت قېرىسا قاغا ئىگىلىيهلمهس

. بۈركۈتتىن سارمۇ تۇغۇلىدۇ

، بېده ئاتنىڭ ئوزۇقى
. توپا - سامان دوزىخى

، بېدىنى بېده بىلهن باغال
. تۆمۈر ئهسۋابنى ياغاچ بىلهن سايال

. بېشىڭ قاتسا، تامغا ئۈس

. بېلىق تۇتۇشنى بىلمىگهن سۇنى بۇلغاپتۇ

، بېلىق چىقماس قىرغاققا
. ئىلىنمىسا قارماققا

. بېلىق دهريادا سۇغا تهشنا

، بېلىق سازاڭغا ئالدىنار
كهكىلىك دانغا (ئالدىنار).   

1986



، بېلىق سۇدا
. پاقا كۆلده

، بېلىق سۇغا تارتىدۇ
. توشقان سايغا تارتىدۇ

. بېلىق شاش بولسىمۇ سۇدىن چىقماس

بېلىق كۆلده ياشايدۇ ، 
قۇش كۆكته (ياشايدۇ) .

. بېلىقمۇ دهريادا ئهركىن

، بېلىقنىڭ ئۆزى سۇدا
. كۆزى تاشقىرىدا

. بىر بۇزۇلغان ئۈچ بۇزۇالر

، بىر پۇلغا ئهرزان
. تۆت پۇلغا قىممهت

. بىر تاختا قوغۇننى بىر پۇل قىپتۇ

 . بىر تاغدا ئىككى يولۋاش ياشىيالماپتۇ

، بىر تۈلكىنىڭ شۇملۇقىدىن
 . مىڭ توقايغا ئوت كېتىپتۇ

بىر چاشقان بىر قازان ئاشنى بۇزۇپتۇ.

1987



. بىر چالمىدا ئىككى پاختهكنى سوقۇپتۇ

 . بىر خورازنى يهتته قاسساپ سويماس

. بىر دانىدىن مىڭ دانه چىقار

. بىر شاتراق موزااي پادىنى بۇلغار

. بىر قىنغا ئىككى پىچاق سىغماس

. بىر كۆكته ئىككى ئاي بولماس

. بىر كۈپ سۇنغۇچه ئون كوزا سۇنۇپتۇ

. بىر مۈدۈرگهن ئون مۈدۈرهر

، بىر مۈشۈكنى ئۆلتۈرسهڭ
 . مىڭ چاشقاننى قوغدايسهن

 ، بىر ئۇۋىسى تېرهكته
 . بىر ئۇۋىسى يۆلهكته

 ، بىر ئىت شهپىگه قاۋىسا
 . ئون ئىت ئهگىشىپ قاۋاپتۇ

 . بىر ياغاچتىن ئوقلۇقمۇ چىقار، پوقلۇقمۇ چىقار

 . بىر يولۋاسنىڭ ئۆلۈكى مىڭ تۈلكىنى تويدۇرار

1988



، بىر يىل تېپىپ
. بىر ئاي يهپتۇ

. بىر يىالن يۈز ئۆچكىنى تىنچىتماس

، بىردىن ئىككى ياخشى
. قۇرۇق گهپتىن جىگده ياخشى

، بىرسى باغ دېسه
 . بىرسى تاغ دهپتۇ

 ، بىرنىڭ قويۇقى
. بىرنىڭ سۇيۇقى

. بىرى چوقۇسا، بىرى نوقۇپتۇ

، بىرىگه جان قايغۇسى
. بىرىگه نان (قايغۇسى)

، بىرىنىڭ ساقىلى كۆيسه
 . بىرى قولۇمنى ئىسسىتىۋاالي دهپتۇ

. بىكار ئېشهككه توقۇم توقۇپتۇ 

بىگانه تۇپراق _ دىۋانه تۇپراق . 

1989



پاتقاقتىن قۇتۇلۇپ، سازلىققا كىرىپ قاپتۇ .

پاتمىچۇقنىڭ كېلهر بولۇشىغا مىڭ يىل كېتهر .

پاختهكته بار كۆڭۈل توغايدىمۇ بار .

پاشنىڭ ئۇۋىسى يوق. 

پاقا ئۆكۈز بىلهن تهڭ بولىمهن دهپ يېرىلىپ كېتىپتۇ .

پاقا يوقالسا كۆلگه ئارام .

پاقىغا چىنه قۇيرۇق بېرىپتۇ . 

، پالتا كۆتۈرگۈچه
. كۆتهك دهم ئاپتۇ

. پوقنى ئوسۇرۇق بىلهن باستۇرۇپتۇ

. پوقىغا بىگىز ئۆتمهس

پۇتى كۆيگهن توخۇدهك.

1990
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