
 قىسىم-1 كۈيلىرى  خوتەن
 1 Vol. Hotan of Songs 

Transcription © Peace Translation 2017 uyghurche.net Page 1 

 ائلمىخان
(Almixan) 

 
 يوق دٻڭى ائلمىخاننىڭ

 يوق مٻڭى كۆزىدە-قاش
 يوق دٻڭى ائلمىخاننىڭ

 يوق مٻڭى كۆزىدە-قاش
 

 كىرسە ۆئيگە قىلىپ ۇئسساپ
 يوق جٻنى ىئچكىلى سۇ

 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ قايسى ۋاي-ۋاي
 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي

 
 يوق ېئرى  ائلمىخاننىڭ
 يوق پۇلى خەجلىگىلى
 يوق ېئرى  ائلمىخاننىڭ
 يوق پۇلى خەجلىگىلى

 
 قويىتمىش وئسما وئمماق، كۈندە
 يوق قٻشى قويىدىغان وئسما

 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي
 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي
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 يوللىرى  ائلمىخاننىڭ

 رى ٻب كۈندىن ائتمىش يۈز  ۈئچ
 يوللىرى  ائلمىخاننىڭ

 رى ٻب كۈندىن ائتمىش يۈز  ۈئچ
 

 مٻڭىپ يول ائلمىخانغا
 تٻگى تاپاننىڭ تٻشىلدى

 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي
 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي

 
 كۆرمىگەنلەر مىخاننىائل

 ائتىدۇ وئتقا ۆئزىنى
 كۆرمىگەنلەر ائلمىخاننى

 ائتىدۇ وئتقا ۆئزىنى
 

 كۆرگەنلەر بىر ائلمىخاننى
 قاچىدۇ چۆلگە ھاڭگىي

 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ يٻڭى ۋاي-ۋاي
 ائلمىخانەي جٻنىم ۋاي-ۋاي
 گۈلىسەنەي باغنىڭ قايسى ۋاي-ۋاي

 
 دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم،
 مەن بۇالدۇر  ۇئستام ائشپەز
 دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم،
 .مەن بۇالدۇر  ۇئستام ائشپەز
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 سٻلىپ، لەغمىنىڭنى
 قورۇپ سەيلىرىڭنى

 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم
 سٻلىپ، لەغمىنىڭنى
 قورۇپ.سەيلىرىڭنى

 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم
 

 .دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 .مەن بوالدۇر  ۇئستام موزدوز،

 .دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 .مەن بوالدۇر  ۇئستام موزدوز،

 قويۇپ پاشنا ائيىغىڭغا
 قويۇپ كەچكە چۈشلىگىڭنى

 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم
 قويۇپ پاشنا ائيىغىڭغا

 قويۇپ كەچكە چۈشلىگىڭنى
 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم

 
 دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم

 مەن بۇالدۇر  ساتىراچمۇ
 دىڭدەدەر  سٻنىڭ يايرىم

 .مەن بۇالدۇر  ساتىراچمۇ
 ائتتۇرۇپ چاچلىرىڭنى

 قاتۇرۇپ ڭنىيۈزلىرى
 .باقادۇرمەن سىزنى يايرىم

 ،ائتتۇرۇپ چاچلىرىڭنى
 ،قاتۇرۇپ ڭنىيۈزلىرى
 .مەن باقادۇر  سىزنى يايرىم
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 دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم

 .مەن بۇالدۇر  كاۋاپچى
 دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم

 .مەن بۇالدۇر  كاۋاپچى
 ،وئغۇرالپ گۆشلىرىڭنى

 ،توغۇرالپ لىرىمغاخزى
 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم

 ،وئغۇرالپ گۆشلىرىڭنى
 ،توغۇرالپ لىرىمغاخزى

 .مەن باقادۇر  سٻنى يايرىم
 

 ،دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 .بوالتۇرمەن ۇئستام دوختۇر 

 ،دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 .بوالتۇرمەن ۇئستام دوختۇر 

 ،سٻلىپ وئرۇن كارۋىتىڭغا
 ،سٻلىپ وئكۇل گەپەللىكىڭ

 .باقادۇرمەن سٻنى يايرىم
 

 ،دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 ،بوالدۇرمەن وئقۇتقۇچى

 .دەردىڭدە سٻنىڭ يايرىم
 ،بوالدۇرمەن وئقۇتقۇچى
 ،قويۇپ تۈز  دەپتىرىڭنى
 ،قويۇپ يۈز  نومۇرىڭنى

 .باقادۇرمەن سٻنى يايرىم
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 ،قويۇپ تۈز  دەپتىرىڭنى
 ،قويۇپ يۈز  نومۇرىڭنى

 .باقادۇرمەن سٻنى يايرىم
 

 ،بار مەپەم بەرگەن ائمبال
 ،بار ېئتىم سوك-سوك بايتال
 .خٻنىم ۋوي بار، مەپەم بەرگەن ائمبال
 .بار ېئتىم سوك-سوك بايتال
 ،كەل كۈندۈز  كەلمەي، كەشتە

 .بار گٻپىم قويغان ساقالپ
 ،كەل كۈندۈز  كەلمەي، كەشتە

 .بار گٻپىم قويغان ساقالپ
 

 بوقۇلدۇتۇپ بوقۇسىدەك، بٻگىمنىڭ باي
 دوقۇلدۇتۇپ كٻمىسىدەك نىڭكٻمىچى
 .بار مەيلىم ۆئزەڭگە، خٻنىم

 يار گۈل-گۈل لۆم،-لۆم پىشانىسى
 .بار مەيلىم ۆئزەڭگە، خٻنىم

 .يار گۈل-گۈل لۆم،-لۆم پىشانىسى
 

 پەدىگە، چالدىم دۇتار
 .دەردىگە كۆزنىڭ خۇمما
 خٻنىم ۋاي پەدىگە، چالدىم دۇتار

 .دەردىگە كۆزنىڭ خۇمما
 المايدۇتۇر  كۆز  خۇمما

 ۋەدىسىگە قىلغان ۆئزىنىڭ
 تۇرالمايدۇ كۆز  خۇمما

 .ۋەدىسىگە قىلغان ۆئزىنىڭ
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 بوقۇلدۇتۇپ بوقىستەك، بٻگىمنىڭ باي

 دوقۇلدۇتۇپ كٻمىسىدەك كٻمىچىنىڭ
 .بار مەيلىم ۆئزەڭگە، خٻنىم

 يا گۈلى-گۈل لۆم،-لۆم پىشانىسى
 .بار مەيلىم ۆئزەڭگە خٻنىم

 .گۈلىيا-گۈل لۆم،-لۆم پىشانىسى
 .گۈلىيا-گۈل لۆم،-لۆم پىشانىسى

 
 
 


