د
داد ،۱تهت= پدر.
داد =۲شکایت.
داد-غئڤُ -چښچ ،داد-غئڤِ -چښڅ= پدر لعنت.
شښچ= پدر لعنت.
داد-غئڤُ -
دادېج= پدر اندر.
داذ =۱اندازه ،شبیه ،همسان( وے قهد مو داذ گه
ڤُد= قد او به اندازه من بود).
داذ =۲عرض ،شکایت.
دارایے= مفتخر ،نخوه گر( عجب دارایے یه
نی= او(مونث)عجب نخوه گر است).
دارښ ،تارښ= تیشه.
دارے خۈنه= دوا فروشی ،درملتون.
دارے دۈن= بکس دوا و دارو.
داستۈن= داستان.
داس-دروے= داس دروی.
داسرند= رنده نجاری.
َ
داق=پشم کهنه( در حیوانات پشم کهنه می ریزد
و نو می روید).
داک= بب .داکخۈنه.
داکخۈنه ،۱داک= اداره پست ،پست( خدمات
ارسال و رسید نامه ،پارسل.)...
داکخۈنه =۲داکخانه ،ناحیه ی در قریه
درمارخت.
دِباره= دوباره ،دیگر.
دُپتاو= زدن.
دُپل= حیران و پریشان ،مطمئن نبودن ،غرق در
حدس و گمان.
دِپلۈم= دیپلوم.
دَخ ُمرے= الغر ،مردنی( حیوان).
دذ= پسان ،بعدا ،آنوقت.
دَر -به -کَلے ،دَر -بهَ -ک ِلک ،در-بسته -کلے،
در-بس-کلے= خدا یا ،خدا خیر پیش کن،
وحشتناک.
دَر -دم= تقریبا( خیر نوستا؟ در-دم= آفتاب
غروب کرد؟ تقریبا).
ُدردۈنه= مروارید.
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درس-ذهذیج= معلم.
درس-ښاییج= متعلم.
دَر-سهم= در ترس ،بیم.
د ُِرښت گهپ= بد زبان ،بی ادب.
د ُِرښت= درشت.
دَرڤایے= ضرورت ،نیاز.
دَرَ -گرد= همیشه ،مدام.
ستاو= دلتنگ زدن ،دق شدن( از پشت
دَرگیل ِ
کسی ،چیزی).
دَرگیلے= دلتنگی ،دقی.
دَر-مرد= شروع بهار.
دَرمۈنته= غریب ،بینوا.
ست -آن
دَرو= شروع کاری( یو گرذه درو خید ُ
شروع به نان خوردن کرد).
دِږڤهج= سوراخ ،درز ،شکاف.
دِږڤئر= بز( بعد از یک سالگی بنام "دِږڤئر"یاد
میشود)  ،شیشک.
دَس پَلهچ ،دَست پَلهچ= کوشش ،عزم ،هیاهو،
کار ها.
دَس -دریاڤتے ،دَست -دریاڤے= دست بوسی در
وقت مالقات.
دَست بندک= دست بند برای اشتک.
دست بېله ،دِس-موزه ،دِست-موزه = دستکش.
دستمبوی= نوع خربزه خورد با بوی
معطر(خوشبو).
دستور= مانند ،شباهت.
سکث= همین طور ،بیهوده ،هیچ.
ِد ِ
سکثِ ،د َ
دَس-کرذه ،دَست-کرذه = دستی ،چیزی دستی
جور کردن(کالن کردن).
سر کے!"
دَسوز= در دنده بازی ،زدم ( یو لۈڤدُ ":
یم ییو لۈڤد":دسوز!").
دِشید= بام.
دَښت= هموار ،کشاده.
دُښ َمن= دشمن.
دُښوار ،دُشوار= دشوار.
َدفَ َجر= کارو بار ،هیاهو.
ستاو= الغر( شدن).
دَف َچک ،دَف َچک ِ
دَفدَر= دفتر ،کتابچه.
دَفد ََرک= دفترک ،کتابچه یاداشت(خورد).
َدفَک= قسمت زین اسپ ،پد زانو.
1

برگشت به صفحه الفبا

دَفینه= گنج ،سرمایه.
ِدڤِښتاو= نشان دادن.
دِڤوسک= مار.
دِڤوسک-تر-ذم= مضر.
دِڤېنتاو= باد کردن( هنگام خرمن کوبی).
دِڤے= در ،دروازه.
دُقت ،دُققت= تشویش ،غم و اندوه ،نگرانی.
سق= پالیدن ،جستجو( آهو.)...
دَقُ -
دَکا -فعال ،موقتا.
دَکۈن ،دَکۈنک ،دوکۈن= دکان.
دِل آسا ،دِل آسا ذهداو ،دِل آسا چیداو= دلداری
دادن ،آرام کردن.
دِل -غلیظ= غم و انده ،نا راحتی ،دقی.
دُل ،دول ،دهف ات دُول= آرکستر.
دالل= دالل.
دَلبق ،دَلبقَث= سرگردان.
دِل-فِرجه= به آرامی ،به آهستگی.
دِل-قوتے= امید ،اعتماد.
دَلقهن= ظرف گلی شباهت به چایجوش ،آفتابه.
دِلکف= ترس.
دلیه= دلده.
دم-بر-دم= بدون وقفه ،بطور مداوم ،اغلبا.
ُدمبَک= بالشت زیر بار به پشت .
د َِمځ ،دَمیج= دم دادن کوره آهنگر.
دَم-غۈت ،دهم-غۈت= خاموش ،محصور ،پنهان.
دَمۈمه= ورم.
دَنگ= ساده ،راست.
دَنگک ،دُنگک= لرزه( از سردی).
دَنگله ،دَنگله ذهداو= تیله(دادن).
دِنیا دَخ= هوای بد ،برف یا باران باریدن.
دو آبه= آبیاری زمین بار دوم.
دو پېچه= قسمت ورودی خانه های پامیری،
دهلیز.
دو نیله ،دو نیلله = دو میله( تفنگ).
دوآب= گرداب.
دوپه  ،دوپپه= احمق.
دوجۈن ،بُغُز= حامله دار.
دود پولے= ِپس انداز(پول).
دوده ،دوده ذهد= آزار و زجر دادن ،مزاحمت
کردن.
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دوذ ،توذ= توت.
دوس= کم.
دوش= دوش ،حمام.
دوقلمه= ساختگی ،بدل.
دوک= شکایت.
دو-کۈپه= دو کوفانه.
دوالب ،خېج وېج= گیج ،بی نظم ،در هم بر هم
دوم ،خسیس ،گنده= حریص.
دِوو ،دِوو ذهداو= تهدید ،سرزنش(کردن).
دَوۈم= شروع ،ادامه ،دوام.
دهذ= آینها.
دهرذ= درد.
دهږځ= درز ،درز یا خط ( دردوختن لباس)
دهم= پشت ،دم آهنگر.
دهم-پے -سیڤدېن ،دهم-چے -سیڤدېن= نفس
تنگی.
دۈر= جعبه خورد ،شکم.
دۈلَک= کوزه سفالی برای جمع آوری ادرار و
مواد غایطه کودکان در گهواره.
دۈند ،دۈندث ،دۈندِکث= همان اندازه ،تا این حد،
کمکی.
دۈنِښ ،دۈنِښمند – دانش ،دانشمند.
دېوال= دیوار.
دېوال-څئپک= جن ،روح ناپاک.
دے سهج ،دِس گه ،دِس گهد= همینطور ،همین
قسم.
دیچے= چار پایان ایکه در وقت ایالق در
ده(قشالق) می مانند(بز و گوسفند).
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