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 ی، ې 
 

 = آمدن.یتاو
 (= دوامدار، همیشه.ثا)تاز -یَکه
 = مانند، یک رقم، در شکل ظاهری.چین-یَکه
 = یک شاخ.خاښ-یَککه، یَکه
= تناب برای بستتن بار در ششتت َکښ-یَککه،  یَکه

 .اسپ و خر..
 = ساده، ساده دل.لَر-یَک
 َمصاف= یکی، هم شکل. -یَک
 اوقات، گاهگاه.= بعضی ُدکه-یَکا
 = یک شا.کذپا-یَک
شاو    -= ستخت، ستر ستختس اے وَ یَکپاو-یَک

 کسی مانند او سخت تر نیست. -دَ نِست 
 = یکبارگی، به یکبار، فوراً.رېز-یَک
 = همیشه، مدام.ِسِکر-یَک
ه-یََک = یتک کتارگر)درختانته(س حضتتتتترت قتل تَن
 تنه=حضرت قل تنها کارگراست)خانه(.-یَک
 شیراهن، مردانه.= یَکته
 = یک چشم. څېمه -یَک، څېَمک -یَک
 = شوره بوم، زمین بی حاصل.یاَلگ
 = همین، این.یَم
 .= آنجا.یََمند، اند یَم

 = تا آنجا.یَمېڅ
 =است.یَست
 = آمدن.یَتاو
 = به مشکل.ېلې -ېلې، یَښه-یَښه

=یخ در راهس در راه برف از طرف روز  ییَغځَه
 آب میشود و شب یخ میگردد.

 = خواهر، خواهران.یَخِځنېن، یَخ
 = او)جنے زنانه(.یه

 = آرد کردن.ییداو
 = یخ.یهخ
بترای    دۈن  یََخ،  دۈن  َیَهخ کت ن  صتتتتتنتتتدوا   =

 نگهداری اموال.
= یخ شتدهس یهخکفف گوتتت= گوشتت یهخکۈف
 یخ شده.
 = آب یخ یا آب سرد.یهخاڤ

 = دندان، نیش)طعنه آمیز(.یهښک
 = شل.یېد
 ای ا. -یېل
 = آشتی.یېل

 = الک خورد.یېلَک
 = ای ا بان.یېلبۈن
= به دوستتی)نیت(س دښتتمن = به دشتمنی)به  یېلے
 نیت(.
 = آهینه.یېنَک
 = روشن شدن، آب و هوا.یېست
 = باز، گسترده.  ث ا-، ییت یېت
= بیتتل چوچته دهنتدهس نتاآرامس وحشتتتتتیس بتد یېِغر
 خواه.
 = شمال تند، گرداب، طوفان.یېِغرباد
، یېِغرگرَ = ستترو صتتدا انداختن، افراط ےیېِغر
 گری. 
= آموخته، عادت شوندهس کبک وحشی  ېِچل،  یېِچل

 در خانه عادت میکند.
 = بردن.داوئی
 = آشیانه.یېچه، رئځ، ثئی

 = یک.یے
 = دیگری، دیگر. یِگه

 = تقریبا، نزدیک به.یِگۈن
 = آن.یِد
 = کسی، یگان.چهی-یے
 = چیزی.چیز-یے
 = یک.ییو

 تنها.= ثییوج
 = ششم.وۈن، ییښڅ
= بی حے)عضو بدن(س مو تَن اندفم اِغ   اِغ،  ییږد
 ج= تمام وجودم بی حے شده.ذ سښ 

 = بی حے.ییږدرهنگ
 = اسپس اسپ قد شخش.یابو
 = قراری، آرامی، بدون سر و صدا.ثیاو، یاو
 = بی ادب، احمق، دیوانه، بد.یاوه
 التماے. = عذر، معذرت،  یاَوال،  یاوال،  یۈلال،  یۈال

 = تحفه، سوغات، بسته یا شارسل.یاداښتے
اِدال اهته ، در حتالتت تعجتبس یتاِد ، یو  -= اینته، اهَی

 شِے نه یت= اهه، او نه آمد. 
 = یاد، حافظه.ذیا
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 = یاد کردن، یاد دادن.دئداو ذیا، چیداو ذیا
 = واحد شول چین در قدیم.یامبو
 ، یارمندَ= کمک، ششتبانی.یارَدم
 کمک کننده، ششتبان.= چے یارَدم
 = یاران.یارۈن
 = بردن.یئداو
 = آتش.یاڅ
= جرقتهس آتش یتا بر ا ر زدن ستتتتتنت  بتا  رېځ-َیاڅ
 آهن.
 = جوان، جوانی.یاشے، یاش
 = وحشی.یاغے
 = آرد.یاږج
 .= رفتن، دویدن )اسپ(.چیداوسیُبیه

 درزیر زین اسپ.  = بالشت هایُرَغلے
یورغته، رفتتار  (= یورتمته،  تَید پۈَند َڤارج) یُرَغه
 اسپ.
 = قوغ آتش.یُرږے

.= دستتتتتی، تربیه شتتتتده)گوس(س برعکے  ختےیُُ
 یښرغ ، شوَرک 

 = یوغ، سمچو یا چوبک یوغ.ارگذ یُغَک، یُغ
 = برآمدگی)در مورد درخت(.یُغځ

هُیوزن هُیوز،َُب = بتاجزییتات، بتا یوز،ُیوزن،َُب
 تمام جزییات.

= با جزییتات، به ترتیتب، از اول تا  یون  -تَر  -یون
 .آخر

 = خرے، خرسک.یورَښک، یورښ
 = اشک، قطره.یوښک
 = آبسهسچرک شندیده. در  شه حیوان.یوښک
 = برامدگی در ریشه درخت.یوش
امینگتتتلس  =   نږیو  Lonicera)التتتدولتتته  شیچ 

caprifolium.) 
ششتتتته بین دو شتتتیارسجویچه ها یا خط ها    =یوږځ

 برای آبیاری در زمین.
بتتا جزییتتات  یوږځ  بََه  یوږځ تتتا آخر،  = از اول 
 دقیق.
 = اینجا. اندیر یۈد، اند یۈد
 = اینجا و آنجا، بعضی جا.یَم ات یۈد، یَم-یۈد

 = تا اینجا.ۈدېڅ-ک، یۈدېڅ
 = عیب  عیب، یېب، ېب

 = اعتباراعتبار، ېتِبار

 = به پای ایستاد شدن) اطفال(کېَجک، ېَجک

 = پنیر با شیرېچگے

 = حیرانحیرۈن، ېرۈن

 = اعالناعلۈن، ېلۈن

 = حیوانحیۈن، ېوۈن

 
 

http://www.shughnan.com/?page_id=10911

