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 بازار ائزنا
Bazaar) (Friday 

 
 بازارنىڭ، دۈشەنبە بازارنىڭ، يەكشەنبە بازارنىڭ، ائزنا

 بولسا، نەقى بازارنىڭ سەيشەنبە
 .وئ وئ، وئ، يوقمىكىنا بازارنىڭ يەكشەمبە

 بولسا، نەقى بازانىڭ دۈشەنبە بازارنىڭ، يەكشەنبە بازارنىڭ، ائزنا
 .شوخە يوقمىكىنا بازارنىڭ چارشەنبە

 
 بولسا، دەردى بالىالرنىڭ ياش
 .يوقمىكىنا قىزالرنىڭ ياش

 بولسا، دەردى خٻنىمنىڭ ائ
 .يوقمىكىنا وئغۇلنىڭ ىئما

 
 بار، مىككىچامغۇر  ،بار ائقچامغۇر  بار، ھەممىسى

 ائچام، تۇدىخان كىرىڭ، ۆئيگە ھٻكىمبوش،
 1يۇمىالقشىتىۋەت، قۇچىنى-قاچا

 چالغاندا، پەدىگە قا شۇنداق
 ائجان، ۋويجون، بار، وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ
 .راست راست، بار، وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ

 
 
 
 
 
 

                                            
1
 to wash dishes by causing them to roll together? 
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 تارتىپ، دۇت تاماكا خام ياتىپ، بويىدا ستەڭۆئ

 خٻنىم، 2تارتىپ ھال كەلمەيدۇ يار
 3تارتىپ، ماي .بارمايمىز بىز
 تارتىپ، ھال .كەلمەيدۇ يار
 .يالۋاتىپ بارمايماىز بىز

 
 بار، مىككىچامغۇر  بار، ائقچامغۇر  بار، ھەممىسى

 ائچام، تۇدىخان كىرىڭ، ۆئيگە ھٻكىمبوش،
 يۇمىالقشىتىۋەت، قۇچىنى-قاچا 

 چالغاندا، پەدىگە شۇنداق
 ،نۋويجا ائجان، بار، وئينىغۇسى ٻتىپك شوخالپ
 .راست راست، بار، وئينىگۇسى كٻتىپ شوخالپ

 
 كەپال، ياقىالپ ۆئستەڭ ائ

 .وئھ وئھ، كەمەپال، دەملىگەچ چاي
 )بالىسى گۇينىڭ(
 كەپال، ياقىالپ ۆئستەڭ ائ

 .كەمەپال دەملىگەچ چاي
 

 ،ېئچىشىغا قوساقنىڭ ائ
 .كەمەپال ائلغاچ نان گۆش

 ،ېئچىشىغا قوسىقىڭ ائ
 .كەمەپال ائلغاچ نان گۆش

 

                                            
2
 “refusing coquettishly”? 

3
 “annoyed”? 
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 مىككىچامغۇر  ائقچامغۇر  بار، ھەممىسى

 ائچام، تۇدىخان كىرىڭ، ۆئيگە ھٻكىمبوش،
  يۇمىالقشىتىۋەت، قۇچىنى-قاچا 

 چالغاندا، پەدىگە شۇنداق
 .بار وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ

 
 ،ياڭپىي خۇال داپەنجى،

 ،ىم خاسىڭ بەسەي، يۇۋ 
 يٻگەندە، سەيلەرنى شۇنداق

 .بار وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ
 

 ائق، تامبىلى قاق،-قادى
 .باق 4تەخەي چىقىپ، دۆڭگە

 قىلىدۇ، پايدا 5قىچىشقاققا
 .قاق بىلەن گۇال

 ياق، يەمسە ياق، يەمسە
 قىلىدۇ، پايدا قىچىشقاققا

 .قاق بىلەن گۇال
 .قىلىدۇ پايدا قىچىشقاققى وئجون ائجان، 

 .راست راست، ،قاق بىلەن، الگۇ
 
 
 
 

                                            
4
 a donkey foal (less than a year) 

5
 scabies 
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 ەئتكەن، ۆئزەم دۇتارنى ائ

 ،يەملەيمەن كەتسە يىرىلىپ
 .وئھ وئھ، وئھ،

 ەئتكەن، ۆئزەم دۇتارنى ائ
 .يەملەيمەن كەتسە يىرىلىپ

 
 بەرمەڭ، ائزار كۆڭلۈمگە

 .كەلمەيمەن كەتسەم ەئمدى
 بەرمەڭ، ائزار كۆڭلۈمگە

 .كەلمەيمەن كەتسەم ەئمدى
 

 بار، دۇتىرى  بار، ۇئسسۇلچىسى بار، ھەممىسى
 چالغاندا، پەدىگە شۇنداققا
 .بار وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ

 ۋويجون، ائجان،
 .بار وئينىغۇسى كٻتىپ شوخالپ

 
 ۋوي، يٻڭىنى، چاپىنىمنىڭ ائ

 .تٻڭىنى قويدۇم بٻشىمغا
 يٻڭىنى، چاپىنىمنىڭ ائ

 .تٻڭىنى قويدۇم بٻشىمغا
 

 ائڭاليمەن، بارسام، نەگە
 .ىنىقڭـاد خٻنىمنىڭ سىز

 ائڭاليمەن، بارسام، نەگە
 .ىنىقڭـاد خٻنىمنىڭ سىز
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 قىلغۇلۇق، قايدا نٻمىنى ائ

 .قىلغۇلۇق پەيدا نٻمىنى يوق
 قىلىمىز، قايدا نٻمىنى ائ

 .قىلىمىز پەيدا نٻمىنى يوق
 

 ساقىيىشىغا، كٻسىلىڭنىڭ ائ
 .قىلىمىز تەييار 6چىڭمىسۇ

 تٻپىشىغا، شىپا  كٻسىلىڭنىڭ ائ
 .قويىمىز دەملەپ چٻيــى 7كاشكاپ

 
 وئي، بويــى ۆئستەڭ سەنمۇ
 .بويىدا ۆئستەڭ مەنمۇ

 بويىدا، ۆئستەڭ سەنمۇ
 .بويىدا ۆئستەڭ مەنمۇ

 
 كۆرۈشەرمىز، ۆئلمىسەك

 .بويىدا ۆئستەڭ گۈلۋاغ
 خٻنىم، كۆرۈشەرمىز ۆئلمىسەك

 .بويىدا ۆئستەڭ گۈلۋاغ
 

 ىئش، نىمە ما ھەي، ىئش نٻمە ائ
 .بولۇرمىش ۋەيران تاكـتاكچىالر

 ىئش، نىمە ما ھەي، ىئش نٻمە ائ
 .بولۇرمىش ۋەيران 8سەرگاردانالر

                                            
6
 “penicillin” (Chinese) 

 يالپۇز، ائق جٻگدە، بەديان، يۇمغاقسۈت ۇئرۇق، تاغ بىنەپشە، ائق لەيلىگۇل،چىالن،سانا ھەممىسىنى قوشۇپ قاينىتىمىز 7
8
 “vagrant”, “tramp” 
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 ياغلىق، قول 9بٻشى وئچاق ائ

 .ۋوجان قوياغلىق چىنە جۈپ بىر ىئ
 ،هە ياغلىق، قول بٻشى وئچاق ائ

 .قوياغلىق چىنە جۈپ بىر
 

 قىزىۋلال، قىلماڭ گەپ چوڭ
 توياغلىق سىزگە بىزمۇ ائ

 قىزچاقال، قىلماڭ گەپ چوڭ
 .توياغلىق سىزگە بىزمۇ ائ
 

 كەتتى، سۇنۇپ تەخسەم چىن ائ
 .شوھ بەرسىلە، تۆلەپ قاداتماي ائ
 كەتتى، سۇنۇپ سەمتەخ چىن ائ
  .بەرسىلە تۆلەپ قاداتماي ائ
 

 تۇتساڭ، يار باشقا مەندىن
 .كەتسىلە ۆئتەپ وئقۇماي ناخشا

 كەتتى، وئت يۈرەككە بۇ
 .كەتسىلە ۆئتەپ وئقۇماي ناخشا

 
 قىغۇلۇق، قايدا نٻمىنى ائ

 .قىغۇلۇق پەيدا نٻمىنى يوق
 قىلىمىز، قايدا نٻمىنى ائ

 .قىلىمىز پەيدا نٻمىنى يوق
 

                                            
9
 “the stove top”, i.e. a woman’s place. 
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 ساقىيىشىغا، كٻسىلىڭنىڭ ائ

 .قىلىمىز تەييار وئكۇل ائسما
 ساقىيىشىغا، كٻسىلىڭنىڭ ائ

 .قىلىمىز تەييار چىڭمىسۇ
 .قىلىمىز پەيدا چٻيــى كاشكاپ


