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 پ 
 

 = نوار برای بستن پاهای اشتک. پابَنَدک
ت یِد ٲم ~، فرق  -=مساوی، یکرنگ؛ ما۱پا -به-پا

مٲش اند نِست= من و او یکرنگ استیم، بین ما  
 فرقی وجود ندارد.

= مبادله) گاو با گاو، گوسفند با گوسفند  ۲پا -به-پا
~=مبادله   قَتے  َمرکهب  ڤارج  گاو(؛  با  اسپ  یا 

با خر؛ ژاو ات ښیج ~= مبادله گاو)ماده( با  اسپ  
 گاو)نر(. 

= پاپوش، سندل چوبی) برای بیرون آمدن  پاپوښ
 به حیاط خانه(.م. نهلینگ. 

پیچند(؛  ۱پاپېچ پا می  به ساق  نواریکه  پاپیچ)   =
چهی   ژئښتاو  دے  چوږج،  بَرزین  ُخب  پاپېچے 
فهمت؟ پاپیچ را خوب بسته، اما از دویدن آن کی  

 می فهمد؟ 
ذو  -=پیچ ۲پاپېچ گیری(؛  قوشتی  پیچک)فن 

پهلوۈن قَستین اَنجهڤېن خو ییو خو پاذ وے یَگه رد  
= وقتیکه دو  لۈڤېنبرزین څه ِکښت، اک دے ته ~

پهلوان قوشتی میگیرند و یکی پای خود را به پای  
آنرا   پیچاند،  می  پیچک  - پیچ  " پاپېچ" دیگری 

 میگویند. 
 پاپېروس=سگرت، سگرت بدون فلتر. 

جهر  جهر،    پاپے پاپے  وېذدا،  جهر  پاپے 
ایستادن؛  ذئد پاها  با  تهژ=  ~  =استوار  خو  ذه، 

استوار با پاهایت ایستاد شو و کش کن؛ ~ اُم وېذ  
ات، نه وئښت اُم= با پا هایم استوار ایستادم و نه  

ذاذج،  ے  افتیدم؛ سرسخت گرفتن،؛ یو پاپے جهر 
 چېمت= او سرسخت گرفته، نمی خواهد.   -نه

سگ های خورد به اندازه    = پاپی)یک نوعپاپے
 پشک یا خورد تر. مثال سگ خندانی و گرجی(.  

 = پاد شاه. ښاه پات
 = سرک شاهی. بوند-پات ښاه

 = کارتوس، مرمی؛ پاثک= کارتوس، مرمی. پاث
 = آتش کشودن، فیر کردن. وېذد-پاث

 =)پا+ جۈمه= پا+کاال( تنبان. پاجۈمه
 = پاچه. پاچه

 = بب. پای چوڤ. پاچۈڤ

= چوپان، کسیکه نوبت مال)گاو( چرانی  دار  پاڅ
 دارد.
مال)گاو(  رهو  پاڅ نوبت  به  کسیکه  =چوپان، 

 چرانی میرود. 
= نوبت، مال چراندن، نگهداری چارپایان) به  پاڅ

نوبت(؛ چاِرکېن ته ~ مصلحت ِکنېن= مرد ها در  
پاڅ   میکنند؛  مصلحت  چرانی  مال  نوبت  مورد 
ما پئېداو=  پاڅ  نوبتی؛  چرانی  مال  ل  وېذداو= 

 چرانی نوبتی. 
بستن  ڤهښ-پاڅ برای  نوار  ڤهښ(؛  ؟+  =)پُڅ 

 اشتک در گهواره. 
عالمت گذاری در چوب    -= الفپاُخل: پاُخل ذئد

انی"یعنے"   ذه،  ذارگ ~  اول دے  تراش؛  برای 
زخمے ِکن خو، تهم تئښ= اول چوب را در چند  

ب  بتراش؛  بعد  و  کن  شکاف  ار    -جای  َغل  یو 
جنگل  در  هنوز  او  ذید=   ~   جمع چوب    ِجنگهل 

 میکند. 
 = پاداش، مزد. پاداش

 .= پا دو، شاگرد)دکان یا چایخانه( پادو
 . گله خر و گاو = چوپان بۈن پاده
- = راه رفتن، راه رفتن را یاد داشتن؛ یووۈن  پاده

یِک مٲش اند ~= او از ما راه گشتن را یاد گرفته؛  
 پاده وۈن س.= یاد گرفتن راه رفتن. 

 گله خر و گاو. =پاده، پاده
 = بند پا برای بستن چهار پایان. بهند پاذ

= پا؛ یو یے خو ~ اند تارښ ذاد=  پاذ، ج. پادېن
او با تیشه به پایش زد؛ ذو پاذ= انسان؛ چار پاذ=  
چهار پا؛ ذو پاذ یے پئخ اند وېذداو)متل(= دو پا  
نا آرام،   پاڅ=  بیر  پاذ پے  در یک موزه کردن؛ 

بند)متل(، کسیکه  اضطراب؛ پاذ ڤوسچ)متل(= پا  
به جایی یا خانه ی روی کدام دلیلی رفته نمیتواند؛  

 پاذ درهوا= پا در هوا. 
= دروازه کنده شده؛ دے چید ِدڤے یېن ~  پِذیند-پاذ

پِذیند ز.=  -چود= دروازه خانه از جایش کندند؛ پاذ 
تو در خانه(؛  آمدن  از  پاذ -خسته کردن)  - ت مو 

 پِذیند زاښت= از آمدن هایت خسته شدم. 
راست  ۱پاذ-چے-پاذ پای  به  چپ  پای  بوت   =

 پوشیدن. 
 =ساده، لوده، راه گم، سر درگم. ۲پاذ-چے-پاذ
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پاذڤِی پاذڤِیځئپاذڤِیاج،  لچ؛  غهڅېن=  ئ =پای  ځ 
پای لچ؛ نه نه-دختران  ِشلَک،  پاذڤِی -ت  ځ، تو  ئت 

یت پِنِځ ات نیسځت=  -تو انجۈم جور به جور، خه 
چیز   همه  استی،  لچ  پای  نی  استی،  لچ  نی 

زندگی  دار راحت  و  ببپوش  بخور،  ی)درخانه(، 
 کن. 

= پای لچی؛ اس ~ وے جۈن ارد ِدگه  ےپاذڤِیاج
 یت= از پای لچی جانش به لب آمد. 

چوکے  پاذک پایه؛  چوکی    ~ =  پایه  ڤُِرښت= 
 شکست.

پاذهک َڅڤار  پایان،  پاذهک:  چار  یا  پایه  چار   =
پایه؛ ارهی ~   پایه ارهی ~= سه  پنج  پینځ ~= 

 میز سه پایه را نو دیدم. میز اُم نو وینت= 
= آخر؛ تو سۈگ پاذېف اند ات خوږمے  ۱پاذېڤ

مو یاذج= در پایان داستان تو و مرا خواب برده  
 بود. 

 =طرف پا) قسمت آخر درجای خواب(. ۲پاذېڤ
 = بب. پینه. پاذے

= عبور د.، عبور ک. )از دریا(؛  پار: پار وېذداو
مردم  تے یے چاِرک همېښه ِښتُرېن قتیر  -ڤۈَمراڤ

ومر) دریای  در  وېذد=    Вамар-Vamarپار 
با شتر هایش مردم را از دریا   (یک نفر همیشه 

م اس دم َښڅ پار ذاد= )من(  -ڤه-عبور میداد؛ سیم
 عبور کردم.   "کیبل"از دریا از طریق سیم 

= پارسا، پرهیزگار، فروتن، نجابت)بیشتر  پارسا
 اوقات در مورد زنان(. 
پارساگے نجپارسایے،  فروتنی،  ابتی)بیشتر  = 
 اوقات در مورد زنان(. 

 = پارسی زبان. پارسے بۈن
 = پارسی. پارسے

=پارشنیف، نام قشالق در ناحیه شغنان  پارښنېڤ
 تاجیکستان. 
 = پارشنیفی،  باشنده پارشنیف. پارښنېڤېج

از بازدید؛    "تحفه"= تقدیر از سیاحت، تقدیررنج-پا
با تقدیر" تحفه" برگشت.  ے  رنج-خو پا ڤود= او 
 پای تهخڅ. م. 

= پارو؛ سٲم دے ~ جعم اُم خو، یَد اُم =  پاروب
 میروم پارو را جمع میکنم و می آیم. 
 پاره ُخر، پاره زئزیج= رشوت خور. 

 = رشوت خور. پاره ُخر

 . ے= رشوت خور ےپاره ُخر
 پاره ذهذیج= رشوت دهنده 

= رشوت؛ پاره ذئد، پاره دهکچیداو= رشوت  پاره
= رشوت خوردن،  دادن؛ پاره خیداو، پاره زئښتاو

 رشوت گرفتن. 
پاره  پاره دادن؛  رشوت  ذئداو=  پاره  رشوت؛   =

رشوت   خیداو=  پاره  گرفتن؛  رشوت  زئښتاو= 
 خوردن. 

رشوت  ذهذیج-پاره میدهد،  رشوت  کسیکه   =
 دهنده. 
= پارساله، یکساله)گوساله(؛ یے ~ شیگ  پارینه

موند ڤُد، وے یے ِمس وورج خود= یک گوساله  
 گرگ خورد. یکساله داشتم، آنرا هم 

 = پاکیزه؛ پاږځه چ. = پاکیزه ک. پاږځه
= قسمت، بخش، یک قسمت شب؛ یے پاس  پاس

 نَږجید= یک قسمت شب گذشت.
 = پاسبان. پاسبۈن

سیل،  سېل  پاښ پاش  ای  =  قریه  تپه  باالیی  در 
 بهشار شغنان. 

پا شکسته، نا توان در راه رفتن؛    -۱=  پاِښَکسته
یت تمه  زن، جنس ضعیف؛ یو لۈد مهذېن ~    - ۲

یېت مردینه= او گفت :" آنها زنان اند و شما مرد  
 ها". 

 = بلند پاشنه. بَلَند  پاښنه
او  پاښنه بوت  پاشنه  ِزبُد=  بوت ~  پاشنه؛ وم   =

 جدا شد. 
= پَِدل گلیم و شال بافی) گلیم چهار پدل و  پاښوار

 شال دو پدل دارد(. 
 پایَک.   -= بب. پایپاغېَچک

 = پاک. پاک
 = پاکت. پاَکت

 = پاکیزه. پاکیزه، پاکیځه
پیلَچک پالَچک    -۱=  پالَچک،  ات  کیل  ح.(؛  پا) 

گوښت لپ به مزه= گوشت سر و پا بسیار خوش  
پا) انسان(؛ اسید یه َست تر ِرږۈڤ    - ۲مزه است؛  

دره، وم پیلَچک ڤِرُوښت= امسال او به رگوف دره  
رفت و پای خود شکستاند؛ دراز پیلَچک= با پای  

 دراز. م. پا، پاذ. 
= پچورکا، آتشدان موقتی؛ یېل درون  ۱  پالَچکے

اند ~ ذین= در داخل ایالق پچورکه می مانند؛ تر  
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درگاه ~ ذهذېن خو، لهکېت= در بیرون از خانه  
 یک پچورکا بزنید و تمام. م. ِکڅاَرک. 

= پشم، کلوله مانند توپ، توده پشم؛ ییو  ۲  پالَچکے
مال مال پِښئوېن، وے وۈن ~ ِکنېن= وقتیکه پشم  

 مال را میتراشند، آنرا کلوله کرده می مانند. 
 =پالیز. پالېځ
 = پامیر. پامېر

 = زبان های پامیری. ِزڤېن  پامېرے
 = پانسمان. پانسمۈن

 = بوت؛ ~ مغازه= مغازه بوت. پای افزال، پاافزال
انداز فرشپای  خروجی)  "=  در  بر  در  قالینک" 

برای استقبال از مهمانان ویژه(؛ پات ښاه وېذجے  
ارد ~= پاد شاه برای شان پای انداز هموار  وېڤ 
 کرده.

= جراب زنانه)از پخته(؛ ~ پَخته یِن ِکنېن  پای تاڤه
خو، ذېن وے تُلت اند کیک"کوک" خو، پِنِځېن=  

تکه  "جراب  در  آنرا  میشود،  ساخته  پخته  از   "~
 پارچه یی" میدوزند و میپوشند. " یی

 = با سر کج. پای چوڤ گیل، پاچوڤ گیل 
  چوبی برای چموس،  قالب =  چوڤپای چوڤ، پا  

کفش بخاطر ثابت نگه داشتن اندازه و شکل آنها  
 در وقت دوختن. 

= بب.  پای ِښرفه، پا ِښرفه، پای َښرفه، پا َښرفه
 آَښرفه) صدای خفیف و آهسته پا(. 

= از یک کنج به کنج دیگر قدم زدن،  پایَک-پای
ِشچ    ~ خو  دے  هیاهو؛  زمین؛  در  زدن  پا  با 

و پِس َښڅ= هیاهویت بگذار، لهکېت، جهلدث سٲ
 زود تر برو پشت آب. م. پاغېَچک، ِغرَسک. 

و  پایتهخڅ خویش  خانه،  صاحب  برای  تحفه)   =
  قوم و دیگران(؛ پایتهخڅ ذ.= تحفه دادن؛ پایتهخڅ 
دهکچیداو= تحفه دادن؛ خو ِرزین اردے ذاد بَکهل  
پایتهخڅ= برای دخترش گاو)گاو ماده  بین گوساله  

 داد. و گاو بالغ( تحفه 
 = تحفه. ےپایتهخڅ

= دوام، استوار بودن؛ مېڤ مو بوتین  پایَښ، پایِښ
اند دۈند ~ نِست= بوبت های آنقدر دوام ندارند؛  

ته اس بے َښڅے  -پایَښ چ.= استوار ماندن، َکښت 
در  -ات -یے روز در  غله  ِکښت=  پایَښ  ذو روز 

خشک نمیشود"  "یک روز، دو روز بی آبی استوار 
 می ماند. 

د پایکار کاری؛  =نفر  یی،  وظیفه  کدام  ارنده 
مزدورت   من  نِست=   ~ رد  تو  اُم  ُوز  مزدور؛ 

 نیستم. 
 =مزدوری. ےپایکار
 =پایگه، پایدان، جای بعد از دخول در خانه. پایگه
 = جاروب پایگه"پایدان". ڤِدیرم-پایگه
 = پایدار. دار پایه
 = پایه. پایه
 = پایتخت. تهخت ےپای

ښیج ~ مو رد مه دهک=    ے مثانه؛ دَ   -۱=  پِبیزگ
مثانه گاو را بمن نده؛ ~ پُفتاو= پف کردن مثانه؛  

پِبیزگ ات    - ۲ قیچ  تو  چاق، شکمدار، پف شده؛ 
غلث خهرے= شکمت مانند باد گرفتگی و هنوز  

 میخوری. 
= موی سر اصالح  گهل)مث.(-ِگیل)مذ.(، پَپ  -پُپ

 شده یا کلوله مانند. 
پَپ)مث.(۱پُپ ی  -۱=  ،  شده  اصالح  سر  ا  موی 

کلوله مانند؛ وے ند پُپ غونج ڤُد= موی او اصالح  
بود؛ مانند)درخت،    -۲شده  کلوله  یا  توپ 

بیر خو، ښافڅ=   پَپ وېد پے  درختچه(= سه وم 
 برو زیر درخت کلوله خواب شو. 

پاپِروسدۈن  پَپِراس بری   =  ،  مخصوص  قطعی 
 . تنباکو، سگرت  روس، یپاپ 

پاپِروس سگرت؛  پَپِراس،  تنباکو،  پاپیروس،   =
و    د یرو  ی م  ل یکه در سواحل ن  ی اهی گپاپیروس:  

.  ساختند   ی کاغذ مانند م   ی از آن ورق ها  م یدر قد 
 وپ. 
کوهی،  ژهش-پَپ گل  خار  ب.  کپه =    ی ا  خار 

.(Acanthocephalus) 
= پاک، ستره و صفا، اطفال.؛  پَپۈیِک= پاک،  پَپۈ

 ستره و صفا. 
= ترازو؛ ~ تے اُم شصت ِکلو نَښتوید= در  ۱ پُت 

وزن    ۶۰ترازو   تیژداو=  پُت  برآمدم؛  کیلوگرام 
 ک. 
= صدای آهسته؛ یو پُت مو نه لهک چود=  ۲  پُت

او مرا نماند گپ بزنم؛ پُت چ.= صدا زدن، گپ  
زدن؛ بابِک نُر دۈند قرار ات َدمغۈت نوسچ ادے،  
که   است  آرام  آنقدر  امروز  بابک  ِکښت=  نه   ~

 ای خود را نمی کشد. صد 
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=  ېن ~ چ.د-پَت، پَت چ. بلند ک. خیزاندن؛ وم ژیر
چید  -~آنها سنگ را بلند کردند؛ یو وے چاِرک  

نه ڤهرذاد= او آن مرد را نتواست از جایش بلند  
پَت اس خو   بلند شدن؛ ِشچ  پَت خو چیداو=  کند. 
جای تے خو نه ِکن اُم؛ پهخڅ اُم= حاال از جای  

رده نمی توانم، مریض استم.  خود، خود را بلند ک
؛ خو پیڅ ~ چیداو= نگاه کردن، چرخاندن، روی  
بلند کردن؛ خو پیڅ پَت چیداو نه ڤهرذېد= او نمی  
تواند نگایی بکند. پَت نه بافت، پَت نه بیفت= بلند  
نمی شود، از جای حرکت نمی کند؛ یه دېک پَت  
اس جای تے نه بافت= ان دیگ از جایش حرکت  

 نمی کند. 
 پت، پشم زیر موی بز.   =پَت
=غرفه؛ پے یېل ښئذ گهل تے یے َدکۈنَک ازم  پِتاذ

اند ته مال حسابېن، وے ته پِتاذ لۈڤېن= در ایالق  
در نزدیک دروازه حصارطویله خانه یک غرفه  
آنرا   میکنند،  آنجا رمه را حساب  از  است،  گک 

 میگویند.  " پِتاذ "
پَتاذېج در  پِتاذېځ،  اوقات  بیشتر  گرد)  غبار،   =

بستان در شیر میباشد(؛ سوځ ڤوږج خو، ار مو  تا
ذج= باد شده بود و در شیر من گرد و  ښوڤد ~ سُ 
 غبار رقته. 

پِتارچیداو=  پِتار برهم؛  و  هم  در  سرنگون،   =
سرنگون کردند، در هم برهم کردن؛ بچَگله یېن  
ېن چید خو پَتار چود= بچه خانه را در هم و بر  

 هم کردند. 
خیرپِتاڤ رخ؛  آفتاب  لۈڤېن=  -څپی   -=  پِتاڤ  ته 

 میگویند. م. آفتاب رویه.  " پِتاڤ" طرف آفتاب را 
= جای برای گذراندن شب برای چارپایان  پِتاڤگه

 کالن در تابستان. 
 =شفاهی؛ ~ تهریخ= تاریخ شفاهی. پِتاڤے

من من، غرغر،  =    پَت چ. - پَت، پَت- پَت، پَته-پَت
سخن    دهیجو   لب، من من کردن،  ر یلند لند، سخن ز 

ِکن=  گفتن  ~ بهس  تو  من؛  یا  من  کن  بس  را  ت 
 . ت کفایت میکند. م. پِ 

وئښتاو پَتته  پَته،  خو  پَتته،  اس  یو  ک.؛  گم   =
همراه گۈن پَتته وئښت= او همراهانش را گم کرد؛  
پَتته ذهد= خود را گم کردن، گم شدن، راه خود  
را گم ک.؛ ازم اُم نَښتوید خو، ذاد اُم پَتته= من از  

راه خود را    "مدم و خود را گم کردم آنطرف برآ
 گم کردم ". 

 =جایزه، تحفه برای بزکش. پَتته 
دود ک.؛ یم تو یاڅ پِتِخڅ،    -۱=  پِتَخڅتاو،  پِتِختاو

هیزم   برو  میکند،  دود  آتش  ڤهر=  ژیز  قاق  سٲو 
بیار؛   واذیت    - ۲خشک  آزار  آوردن،  ستوه  به 

پُڅ   مو  پے  َغیرے  ند  وے  چسپیدن؛  کردن، 
شه بچه مرا اذیت میکند؛ بهس پے  پِتِختاو= او همی

نه   آزار  را  تو= سگ  پِرینت  پِتهخڅت،  ُکد  دے 
 دهی، تو را گاز میگرد. 

 =  آزارودهنده،  اذیت کننده. پِتَخَڅک
پِتَخمب  مکان  ےپِتَخمب،  چقوری،  گودال،   =  =

وینت= در    - یېن وے نه- ےمنزوی؛ ار وے پِتَخمب
پِتَخمب  مکان های منزوی دیده نشد؛ سٲو تر یے  

خو، ژیز خو رد ِکن= برو به یک جای منزوی و  
 هیزم برایت جمع کن. 

چ  ِست  پَتخۈث  دے  خاک.؛  و  گرد  ک.  بلند   =.
پَتخۈث مهک= گرد و خاک را بلند نکن؛ پَتخۈث  
بهفېن،   نه  غهڅېن  مهذ  زدن؛  خیزک  ِزبِداو= 
استند،   تحمل  غیر  دختران  این  ِزبَنین=  پَتخۈث 

 خیزک میزنند. 
، جدا کردن؛ مو ذندۈن دهرذ ِکښت،  = کندنپِتِداو

 پِتِن مے= دندانم درد میکند، آنرا بکش. 
چ.=  فراهم ک. رسیدگی ک.،    پِتهر :  پِتهر ،  پِتَر

مے څاو پِتهر ِکن ٲم= به این درو باید رسیدگی  
کنیم؛ ُوز اُم ِمس قابل ِږنِک خو، فُک چیزث پِتهر  
اُم= من هم زن قابل استم و به همه چیز رسیدگی  

 می توانم. کرده 
= سخت گرفتن، قبول نکردن، پای  دئپَتره، پَتره ذ

 در یک موزه انداختن. 
 = طرف باالیی. پَتَرهج

= خېز  پَترے پَتۈ، پَترے پَتۈن، پَترے پَتۈ ِزبِداو
ردن، بی بند و باری ک.، سر و صدا انداختن؛ اه  

لَپ ~ مه ِزبَنیت= دختر ها بسیار بی    - غهڅېن، 
ر شرابے بِراښچ خو،  بند و باری نکنید؛ سرور نُ 

و سرو   نوشیده  امروز شراب  ِزبیت= سرور   ~
 صدا میکند. 

= بچه کاکا، دختر کاکا؛  پِتِش)پِتِشیۈن، پِتِشین ج.(
کاکا)دومی(.   دختر  کاکا)دومی(،  بچه  ِچبُدبُد ~= 

 م. اَمک بچه. 
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  ~ = بسیار، توده، پر از؛ وے ند لَپ  پِتُف، پِتۈف
اُم یے مېث    ژیز= او بسیار هیزم دارد؛ پامېر تے

دېد ار چاِرک چید، ڤارج اند گوښت َغل تاثچ تیر  
~= در پامیر به خانه یک مرد درآمدم ، در ظرفی  

 گوشت اسپ توده است. م. تَپیه، لَپ. 
= آزاردهنده، چسپنده،  پِتِفنیس؛ پِتِفریس، پِدفِریس 

تو تو  -مزاحم؛  اس  مٲش  ددے،  یَست  دۈند~  ت 
آنقدر مزاحم استی  ِرڅیث ٲم ات، تو ڤا یَدے= تو  

که ما از تو می گریزیم و تو خو را باز بما می  
 څېَمک.  ےرسانی. م. َسخره، پ 

 = بب. ِغځیو. پَتک
 =۱پَتَک 
= لنگ ش.؛ مو ڤارج ~  = لنگ، پَتَک س.۲پَتَک 

 ُست= اسپ من لنگ شد. 
= سرزنش ک.، فریاد زدن باالی  پَتَکه، پَتَکه چ.

وے  اُم    ُوز~ مو مهک= مرا سرزنش نکن؛  کسی؛
لَپ ~ چود، یو اس خو نه ُست= من او را بسیار  

د= سرزنش  ئسرزنش کردم، اما توبه نکرد. پَتَکه ذ 
اُم ات یِد ڤا قرار ِکښت= وقتیکه  -کردن؛ تا ~ دم ذه

 او را سرزنش میکنم، او آرام میشود. 
 = باالتر. پَته دے، پَدے دے

 = بب. پَتته. ۱پَته 
اسب و    . گذرنامه ٔطیجواز. گذرنامه. بل - ۱=۲پَته 

استر و اشتر و خر و االغ و مال التجاره و جز  
حاک که  مالداران  جواز  ادا  ی آن.  حق    ی از 

جایزه، لته یا نوار رنگه  -۲. دخ.؛  است   یراهدار
اند، هگج ت  نۈن ږخُ برای اسپ بزکش؛ ار   ر  یژد 

روشت    یے   ن ې دذ   ،ر چهلک پتئود ادے گج    ی چه
  ارج یو یے ڤج مذست خو یتهژ  تلت ربود وے گج 

=  لود پته  یېن   ے و  ،  گره چود وے    ے تے یلجوم  
در شغنان در وقت بزکشی هر کسیکه بز را به  
دایره حالل انداخت برایش یک نوار یا لته سرخ  
م.  . میدهند و بزکش آنرا به افسار اسپ گره میکند 

 فَته. 
 پَت. - = بب. پَت پَت- پَته

= غیر ضروری، اضافی= ~ گهپ تو  پِتهتۈنے
تو پرسان  پېښڅېن= گپ های غیر ضر وری از 

 میکنند. 
 = توده، انبوه، مقدار زیاد. پِتۈف
 = خیزک زدن. ِزبِداو  پَتے

 = بب. پِتیفۈن. پَتیفۈن
 = انداختن. پَتئوداو

های  کئپِث مانده  باقیمانده،   رسیده،  نا  ارزن   =
  ~ ته  نیمدۈنَکے  پینج  پاکاری؛   از  بعد  ارزن 

دانه های  "  ~ لۈڤېن= ارزن نارسیده را ~ میگویند)
َچښېن   میشود(؛ وے ~  داده  مرغها  ارزن"برای 
  ~ ارزن"  های  دانه  ها  مرغ  برای  پِرېښ=  ارد 

 پاشان بده. "
آزار  پَِجښَڅک کم  آدم  آدم=   ~ دهنده،  آزار   =

دهنده؛ ~ ِستاو= چسپیدن، مزاحمت کردن؛ یو پے  
مو پَِجښَڅک ُست، نه لهکے مو چود= او مزاهم  

 من و مرا رها نکرد. 
کم) پرنده(؛ یو وم ِکښېپڅ ~ ِښچییفت=  = ش۱  پِِجق 

 شکم عکه کفید. 
یَست  ۲  پِِجق آدم   ~ ِدس  یِک  شیطان؛  = شریر، 

ادے، دے قتے اََچث گهپ ذئداو نه بافت= او آنقدر  
 شیطان است که با او گپ زده نمی شود. 

= بالشتک برای پشت) برای انتقال بار(؛ مو  پُِجمچ
رید و  ~ ڤېت خو، ُوز تیم= بالشتک پشت مرا بیاو

من میروم؛ پُِجمچ ذ. بالشتک ماند؛ ~ ذئد، ژیز تو  
میذ مه ذید= بالشتک را می مانی تا هیزم پشتت  

 را زخمی نکند. م. ُدمبَک. 
 =خندق، حفره، گودال. پِجوند
َښڅ  پِجۈند یه  ریخته؛  و  چقوری   پیچ،  ساحل   =

پِجۈندے چینت، سه نِخښ وے= آب چقوری کنده،  
~ ذاد= اسپ من    برو آنرا چپه کن؛ مو ڤارج ار

 از ساحل در چقوری افتید. 
= درون کردن، از سوراخ گذشتاندن؛ یے  پِجېنتاو

بهند تر وے کۈږځ پِجېن ېن = یک تناب را در  
تے   تَسمه  کیلے  اږَدل  وم  کنند؛  تیر  سوراخ 
پِجېنت= داستان فولک. کمر بند را در سر اژدهار  
مهره   او  پِجېنت=  ِسفڅېن  خو  غل  یه  کرد؛  تیر 

 میکند.  هایش نخ 
= امیلَک )خسته زردآلو و چارمغز در نخ  پِجېنچ

بشکل مهره(؛ ~ دے پات ښاه اند ڤُد= داماد امیلک  
 داشت.
و  پِچاَرک زرد  روغن  نگهداری  برای  جای   =

قیماق؛ ~ تَرم مسکه یت َمرۈب جایېن= ~ جایی  
 برای نگهداری روغن زرد و قیماق. م. ښوڤجیڅ. 
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مت ک.،  = کسی را سرزنش ک.، مالپِِچرۈختاو
توبیخ ک.؛ چیز دے پِِچرۈخے؟= چرا او سرزنش  
میکنی؟؛ وے یېن پِِچرۈخت خو، یو اس چید اند  
 نَښتوید= او را سرزنش کردند، او از خانه برآمد. 

عادات  پِِچرۈمچ و  رسم  از  یکی  قیود،  و  منع   =
نوروزی است که در وقت پاکاری خانه، کسی را  

کی از  داخل خانه نمی مانند. منع و قیود توسط ی
با   اول  او  یعنی  میشود،  شکسته  خانه  اقارب 

 مبارکبادی داخل خانه میشود.  
ٲم  پِِچنگ َدذ  مضر؛  شدن،  خفه  دوستانه،  غیر   =
ت یو َست ~= از همان وقت  -اس وے ندے ما-ک

 به بعد من و او باهم خفه شدیم. م. قهر. 
برگشتاندن، چرخیدن) از یک پهلو    -۱=  پَچَورثتاو

نه دیگر(؛ ښهب مو خوذم  پهلوی  تا  - به  یاد خو، 
تا  -ُرخېڅ و  نبرد  خواب  مرا  شب  پَچَورثت=  اُم 

دیگرچرخیدم؛   پهلوی  به  پهلو  این  از    - ۲صبح 
پرت ک.، تو ار دم َښڅ چیز پَچَورثے؟= چرا در  

 آب پرت میکنی؟ م. َورَورث، َورَورثت. 
 فرزند، بچه، ج. فرزندان، بچه ها. =  پُڅ، پَڅېن ج.

= پریشان، آشفته و برهم)در مورد موی (؛  پُِڅخ
 وے غونج ~= موی او پرشان است. م. ِڅښ. 

څه  پِڅوم پِدماو  مٲش  پوشالی؛  مرد  مترسک،   =
  " لۈڤ ٲم، خاښدره ته ~ لۈڤېن= ما مترسک را  

"  پِڅوم   " میگویی،  در شاخدره مترسک را "پِدماو 
 ، پِلنای. م. پِدماومیگویند. 
= تست) تست شود که غذا پخته شده یا  پِڅهریځ

تیر ~ مو رد ذهذ= کمی تست  - نی(؛ اس دم کاچے
از اتاله ات برای من بده؛ یے ِچب آِشک تو رد ~  
دهک اُم= یک قاشق آش برای تست برایت میدهم.  

 م. پِڅئر، پِڅئرت، پِڅار. 
 = پسر اندر. پُڅېج

 پُڅېج=پسر اندر. 
جذاب؛ لَپ ~ آدمت تو=   = بی زیب، غیرپِڅیڅه

 بسیار یک آدم بی زیب استی. 
= گد ک.شور دادن) غذای مایع گرم(؛ کو  پِڅئرتاو

څئر، ِشتا لهک سۈد= آش را شور بده  ے آش پِ د 
تا سرد شود؛ څیښ ښاج سئوېن خو، ار َښڅ وے  
پِڅئرېن خو، تا خیج ُست ات، ِکال   َورڤېنېن ات، 

تلخ می ش َگرذېنت= خسته زردآلو  اَرم  کند،  یېن 
در آب آنرا جوش میدهند و شور میدهند و وقتیکه  

غلیظ شد، کدو را در آن عالوه میکنند.م. پِڅهریځ،  
 پِڅار. 

=پنهان؛ یت اُم یو ژیر بُن غل پَخ= من آمدم، و  پَخ
او در زیر سنگ خود را پنهان کرده؛ پَخ خو ذهد=  
خو   پَخ  ندیر  تَنگے  یے  سٲو  پنهام ک.؛  را  خود 

 یک تنگی پنهان کن.   ذهذ= برو خود را در
 = خاشاک، کاه درشت. پَخال
 = خیرات، صدقه. ۱ پُخته 
 = آرام، ساکت، معتدل.۲ پُخته 
 = پخته) نان پخته(. ۳ پُخته 

=خشک کردن چوب تر و پوست دار  پَخته چۈڤ
 در آتش. 

 = پخته چینی. یڤدذ  - پَخته
یېج َوښت  پُخته  ؛  صدقه  خیرات،  برای  مواد   =

نان   هشت   =  ~ پئخِچن  برای  گرذه  شده  پخته 
 خیرات است. 

 = پخته. پَخته
 = آشپز.  پُختهن گهر، پُختهن گر پُختَن گهر 

 = پختن غذا. پُختهن
ات پیزد؟=  -= پشتاره)چوب(؛ څۈند ~ ژیزپَخَچک

چند پشتاره هیزم را جور کردید؟ ؛ یے ~ څوذم  
"تِِرسِکن  مو رد دهک= برای من یک پشتاره هیزم

(teresken) .بده " 
غپُخَچک و  گرد  از  =  اشغال)گرد  کثافت،  بار، 

شاخه های گیاه تِرسِکن(؛ یه مو یَخ ِرزین ښوڤدے  
بِږیند نه چوږج خو، یو څوذم ~ وے یے بََگنَدگے  
بسته   را  شیر  سرپوش  خواهرم  دختر  چوږج= 
شده.م.   چتل  تمامش  ترسکن  گرد  با  و  نکرد، 

 تُخَچک. 
الور  پَخَڅک ح.  آب؛   موداربال =  در  )حشره( 

  ی ا( راسته Trichoptera:  ی علمنام  )  موداربال 
گونه را در خود    ۱۲۰۰۰باشد که    ی از حشرات م

بال دهد ی م  ی جا حشرات .  به    ه یشب   یمودارها 
به هم    ه یدو بال مودار شب   یشاپرک هستند که دارا

سانان  به پروانه   یکیحشرات نسبت نزد   نی هستند. ا
باالن به دو راسته    )شاپرک و پروانه( دارند. جامه

)پروانه باال  پولک  بال   ن  و  تقسسانان(    م ی مودار 
 وپ. . شود یم

به صحت خود ضرر  پَخڅېنتاو =مریض کردن، 
مو   یِد  خهم،  څه  گوښت  ڤِزنېَچند  رساندن؛ 
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پَخڅېنت= اگر گوشت بز را بخورم، مرا مریض  
 میکند. 
 = تنبل، کندرو، تنه لش. پُخلُت

= شخ شدن موی در بدن در وقت لرزه و  پُخَمک
 تب؛ ~ بَلَند ُسذج= موی ها شخ شدند. 

داد-غئڤ  -پِد )روشان(،  =  ُشښچ-غئڤ -ُچښچ 
 . پدرلعنت 

= جایی در نزذیک ایالق؛ فِریپت ٲم  پِداذگ،  پِداذ
~ تے خو، دېد ٲم تر خو یېل= به جایی در نزدیک  
ایالق خود رسیدیم؛ یېل َگرذینت ته ~ لۈڤېن= کوچ  
می    ~ بنام  را  دیگر  بجای  یکجا  از  ایالق  دادن 

 رگاه. گویند؛ نام یک ایالق در بجو است؛ م. د 
 = پوسیدن. پِداو

نه زاښچ، ادے هر    ~= وام، قرض؛ ُوز اُم  پِدَرت
مېث تو رد شراب زئم=من از تو قرضدار نیستم  
چ.=   بخرم؛ ِپدَرت  شراب  برایت  روز  هر  که 
- قرض د.؛ خو ښوڤد ٲم تو رد پِدَرت چوږج، ِزبا

ره اس تو پول زئم= من شیر برایت قرضه دادم  
 و بعدا از نزدت پول میگیرم. 

 = پدرود، نام قشالق در قریه سرچشمه. پِدرۈذ
پے  پِدرۈفتاو واښ  وے  توده ک.=  ک.  جمع   =

بُرج اند پِدرۈف= کاه را در بر دیوار توده کن؛  
 سئر پِدرۈفِچن= غله پاک توده شده. 

عروس؛  پِدرۈم بند  سر  بُن    ~=  سر  ارد  نِوېنڅ 
ڤیسېن وم کهل ارد= سربند بر سر عروس بسته  

 میکنند. 
ار  پَدرئزداوپِدرئزداو،   نمک  یه  زدن؛  تکیه   =

ِغجید پِدرئزِجن= نمک در آغل در بر دیوار است؛  
= تکیه ک.، تکیه  زدن؛ بشهندث خو  پِدرئزداوخو  

تکیه   دیوار  به  خوب  اند=  بُرج  دے  پے  پِدرئز 
 بزن. 

 = زمین بی حاصل. پَدرئښته
 = احمق.پُذِجن= پوسیده. پَدرئفته

پِدیاک ها  پِدرئڤَک،  چوچه  دادن  شیر  توسط  = 
مادران بیگانه) در مورد ح.(؛ ژاو یا َمږ میرت  
یم   لۈڤېن  راڤد،  څه  ِدگه حیوۈن  بًڅېن  وېڤ  خو، 
یا   گاو  وقتیکه  ڤَد=  پَدیاک  شیگېن  ات  وهرگ 
پستان   شان  های  چوچه  و  میرد  می  گوسفند 
حیوانات دیگر می چوشند، برای آنها میگویند که  
گوساله و بره پستان بیگانه را چوشیدند؛ دے مو  

تے ُغله ُست= مادر  -ُگج نهن ماد خو، یِد پِدرئڤَک
این بزغاله مرد و او به شیر گوسفند بیگانه کالن  
شد. پِدرئڤَک ذ.= دادن شیر مادر بیگانه؛ دے خو  
ُگج پے وم مو ڤَز پِدیاک د.= بزغاله ات را به نزد  

 بز من رها کن تا شیرش را بچوشد. 
توپََدښهب احمق؛  تو  -=  نِست!  آدم   ~ عجب  ت 

 عجب آدم احمق استی!. 
 = حماقت. ےپََدښهب

ت ُوچ  -= سر سخت، سازش ناپذیر؛ توپِدَغنهفچ
 ~= تو بی اندازه سرسخت استی. 

 = سر سختی، سازش ناپذیری.  ے پِدَغنهفچ
لعنتی؛ عجب پدفرے ژاو، ڤا    - ۱=   ے پَدفَر، پَدفَر

فرار   باز  است،  لعنتی  گاو  عجب  ِرڅاست= 
پیڅ    - ۲کرد. پَدفَرے  خو  سه  چتل؛  ترسناک؛ 

 ِزنے= برو روی کثیف اترا بشوی. 
وهذ    -۱=  پِدفَکث،  پِدفَک پهلویی؛  در  نزدیک، 

محله یېن ېن لپ پِدفَکث= این محله ها بسیار) با  
فَکث مه نِث،  یکدیکر( نزدیک استند؛ مو رد لپ پِد 

تَرے دے نِث= نزدیک من آنقدر نشین، آنطرف  
را تَرے دے خو ِکن، لپ پِدفَک مه    -تر بنشین؛ اه 

نِث= اه برادر، برو آن سو تر، بسیار نزدیک من  
دفعتا، غیر منتظره، تصادفی؛ یو پِدفَکث    - ۲نشین؛  

خود)   سر  من  با  او  دفعتا  ندے=  مو  پے  ذاد 
 تصادفی او مرا مالقات کرد(.

پِدڤینستاوپِ  ک.،  دڤینتاو،  تنظیم  ک.،  وصل   =
ارتباط د. بند دادن؛ مے ُگج پاذ ڤَُرښت، خو َمک  
شکسته،   بزغاله  این  پای  پِدڤینت=  پاذ  مے  قیو 
کند.   ببندد  آنرا  پای  استخوان  تا  کاکایت را صدا 
دے پاذ ڤیسېت خو، یِد پِدڤیثت= پایش را ببندید تا  

 خوب شود. 
باال: یو پے وم درخت، تمه ِمس  = آنجا، طرف  پََدم

~ ِسفهنیت= او در درخت است است شما هم آنجا  
 باال شوید. 

مترسک، مرد پوشالی) مردک از کاه   - ۱=  پِدماو
ترساند   برای  میکنند  پر  کاه  با  حیوان  پوست  یا 
پرنده یا حیوانات دیگر(؛ دے ِژنَدم تے پِدماوېت،  
ِوذچېن دم مه خېن= در زمین ارزن مرد پوشالی  
آنرا نخورند؛ مٲش ~ څه   تا گنجشک ها  بنشانید 
ته پِڅۈم لۈڤېن= ما ~) مرد   ٲم، خاښ دره  لۈڤ 
مرد   پِڅۈم)  شاخدره  مردم  میگوییم،  پوشالی 
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میگوییند؛ بی    - ۲پوشالی(  ناالیق،  و  عرضه  بی 
تو پا؛  و  تو  -دست  ِکښئپڅ اس  اه غهڅ،  پِدماو  ت 

غئڤ اند گرذه یئست= تو اینقدر بی عرضه و نا  
پِدماو  الیق اس میبرد؛  دهانت  نان را  تی که عکه 

س.= مترسک شدن، مرد پوشالی شدن؛ اه جۈن،  
خهم خو ذه، پِدماو مه سه= ای جانم، کار کن مثل  

 مرد پوشالی ایستاد نباش. 
سازه =  پِدماو شکل   یاَمتَرَسک  به  معموالً  است 

لباس   کی با  برا  ییهاانسان  که  کهنه  و    ی پاره 

تا    رود ی کار مها به کالغ  ژه یوترساندن پرندگان به 

آن دستبرد  کشاورزاز  غالت  به    ی ریجلوگ   یها 

  ر یمترسک و ز  فیدهخدا در تعر  نامه  لغت  شود.

به    هیشب   ی: مترسک، شکلسد ی نوی م  عنوان مترس 

برا  که  پارچه  و  چوب  از  شده  ساخته    ی انسان 

ح نصب   انکاریز  وانات ی رماندن  کشتزارها  در 

مترسک ند کنیم به  باال  ییها.  بر  ها خرمن   یکه 

م  گذارند یم گفته  هم  خرمن«  سر     .شود ی »لولو 

را    ختهی رتازه   یها دانه   هاکالغ کشتزارها 

به مزرعه    یو شبانه به صورت گروه  خورند یم

 یی تا  ۳۰تا    ۲۰  یهاها در گروه. آن شود یوارد م

دانه   یبرا همان   ند یآی ها مخوردن  به  هر شب  و 

پ مترسک   گردند ی برم  نی شیمحل  دادن  قرار  و 

. مشابه است   یکار و کارها   نی از ا  یریجلوگ   یبرا

فارس  گرید   ی هامترادف در  َمتَرس،    ،یمترسک 

 وپ.  هراسه و داهول است.
 = مثل مرد پوشالی. رهنگ- پِدماو

ڤازهک  م.    پَدواز،  زمین.  اطراف  پلوان،   =
 ڤازهک. 
= بر زدن آستین، پاجه؛ خو پاچه یین پِدِوذ  پِدِوذداو

خو، پار ذے َدم َښڅ تیر= پاچا هایت بر بزن و از  
آب بگذر؛ پِدِوین چ.= نگهداری کشتزار از پرنده  
ِژنَدم   دے  کشتزار؛  از  ها  پرنده  دادن  فرار  ها، 

ز خوردن  پِدِون ِکن، دے نی لۈم تو یېڅ= گندم را ا
  . پرندهگان نگهداری نکن، اگر تو سرزنش میکنم 

 م. ِوذچ بۈن. 
پیچان،  پَدَورښ عشق  پیچک،  =ب. 
 (. Convolvulusنیلوفر)

خوردن  گهر  پِدِوین  از  را  گشتزار  کسیکه   =
 پرندگان نگهداری میکند. 

= اینجا، طرف باالیی: یو رېد ارم، ُوز  پَدۈد، پَدۈ
  " جایی در بلندی   "َغل ~= آو آنجا ماند، من اینجا 

 استم. 
 = تار؛ یو ~ ِگرے ذاد= تار گره خورده. پِدیۈڅ
= دوگانگی، دو قلویی) بیشتر اوقات در ح.(؛  پِدیېم

 مو َمږ ~ ڤود= گوسفند من دو گانگی تولد کرده. 
= آتش در دادن، سوزاندن؛ ِڅمود اند ذید ڤه  پِذداو

پِذن ٲم= یک کجاوه پارو بیار و آتش در بدهیم؛  
چلم در دادن) پاپروس(؛ دے ِچِلم پِذد اند  ِچِلم ~=  

چیز، ُوز ته ِمس ڤهرذیم= در دان چلم آسان است،  
در   چراغ  پِذداو=  ِڅراو  میتوانم؛  هم  من 
دادن)بشمول چراغهای برقی(؛ ِڅراوېن ِوُزد خو،  
ښاڤدېن ات، مٲش ٲم ِمس دېد ات) دېد اته(، وهذین  
ڤا ِڅراو پِذد= چراغ را خاموش کردن، و بخواب  

فتند، ما هم درآمدیم، آنها پس چراغ را روشن  ر
 کردند. م. پِذس: پِذد. 

سوختن؛ چوښتے ِجنگهل پِذڅ= دید    -۱=  پِذستاو
که جنگل می سوخت؛ یو وزیر باردۈن تیر پِذد=  
های   داستان  از  سوخت)  انبارهیزم  باالی  وزیر 

یِد َمښخېل پِذذج، عینے څاو دے ند=     -۲فلکلور(؛
ُوز اُم    -۳درو آن است؛کشت باقال سوخته، وقت  

سوختن در    -۴اس گرمے پِذد= از گرمی سوختم؛  
غم و غصه؛ وم ِرزین ماد خو، یه به ِدنیایے پِذد= 
م.   میسوزد.  فراقش  در  او  و  کرد  فوت  دخترش 

 پِذن: پِذد؛ ثهو: ثد. 
دهرذ=    -۱=  پِذفَڅک پِذفَڅک  ساری؛  مرض 

چسپناک، شله، بیزار شدن    - ۲مرض ساری کننده؛  
بچهاز کسی؛   بچه  -عجب ~  بسیار  نَی!=  تو  ت 

 شله استی!؛ م. ذفَڅک. 
= تار از پشم بز؛ دے ~ دهک مم بوجین  پِذوږځ

 غئڤ ڤیس اُم= تار بده دهن بوجی را بسته کنم. 
چسپیدن، وصل ک.؛ وے    - ۱=  پِذېمتاو، پِذېمبتاو

ِدڤے تیار ِکست خو، پے وے جای وے پِذېمت=  
میکند؛  دروازه را جور میکند و در جایش وصل  

پے فَُکث    ےسرایت دادن) مریضی(؛ خو دهرذ   -۲
 پِذېمت= مریضی خود را به همه سریت داد. 

پِذهڤداو  پِذفڅتاو،  چسپیدن، سریش  -۱=  پِذیڤداو، 
رج نه پِذفڅت = این ِگل به  ک.؛ یم َشرذک پے بُ 
چسپد؛   نم  مریضی،    - ۲دیوار  کردن)  سرایت 

امراض ساری(؛ پے وے ِمس کئَخک پِذوڤد=  به  
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بِرئځ  او   مال  دے  پے  کرد؛  سرایت  سرفه  نیز 
پِذوڤج خو، یِد میرت= مال را مریضی ی "بِرئځ  

جنگ کردن، مسابقه دادن؛    - ۳" گرفته و می میرد؛
نزدیک   آنها  پِذاڤَجت پے همِدَگر=  قَستے  وهذېن 

میکردند؛   جنگ  هم  با  قصدا  شروع    - ۴میبود 
کردن) در بعضی اوقات با مصدر کوتاه(؛ یم ڤا  

ذوڤد= این باز فلک زدن شروع کرد؛   فلک ذئد پِ 
هر تهن ڤا خو کار تے پِذفڅین= هر به کار خود  
پِذمت،   پِذېمب:  نِذوڤد؛  نِذفڅ:  م.  کند.  شروع 

 ذفَڅک.
پاسار، پاخور؛ ~ تے مه نِث، تۈهمت   - ۱=  پِذیند
تهمت  - تو باالیت  نشین،  پاسار  باالی  ِکنېن=  تے 

~=  میان کش، تیر باالیی دروازه؛ تیر  - ۲میکنند؛  
 میان کش، بیر ~= پاسار. 

= پاسار، پاخور؛ یو ڤا َدستَک ات ~ درو  پِذینَدک
تئښت سۈد= او باز شروع به تراشیدن پاسار و  

 میان کش کرد. 
= بسیار قوی، بسیار زیاد، بی حد) در  َچندۈن  - پُر

ته ~ دے نه ِوزېنت=  - حالت شکل منفی فعل(؛ یو
- شناسد؛ توآن او را به همان رقمی که است نمی 

نه ژیوج= مثلیکه   که مرا چندان  -ت ښا مو ~ 
 دوست نداری. 

 = پر. پُر
- تنه  - = تنه، قسمت پیشروی تنه؛ وے پِراتنه  -پِرا

اند مو رد دهکچود= قسمت  -یے اس وے جۈندار
 پیشروی تنه قُچ را برای من داد. 

= قلم )قلم پردر قدیم(؛ مو ~ ڤُِرښت= قلم  پِرا)ت(
 من شکست. 

 پیش، قبلی، از اول.  =پِرا، پِراد
از  ۱پِرا سه=  َذد  ندے  پِرا  مو  اس  پیشرو؛   =

 پیشرویم دور شو. 
= پیش، قبل؛ ُوز اُم پِرا اس وے فِریپت= من  ۲پِرا

 قبل از او رسیدم. 
بافته  خاَښک-پِرا پیشرو  در  خورد  گیسوی   =

 میشود. 
 = پیش، قبلی، در گذشته. پِراَدکے، پِراکے

 =  بازی، مسابقه دوش. ذئَدک-پِرا
 ِسځ.  - = دوخت با خط ساده. م. ِزباِسځ-راپِ 

= مو قعیت توده غله در خرمنگاه،  ر)ے(ئ س-پِرا
می   باد  یکه  کجا  از  طرف،  از  پیش)  غله  توده 

 ر)ے(. ئس -وزد(. م. ِزبا
  ے  = قبلی، اولی؛ مے دۈند َچتاقپِرانېنځ،  پِرانېنج

اولی   همان  از  این سردرگمی  تمام  اند=   ~ وے 
 است. "قبلی" 
از حیوانات خانگی  پِرباښڅ = کار گرفتن موقت 

ٲم ~ زاښت خو،  -توسط کسی دیگر؛ دے وهرگ
یِد اده جۈندار ُست= این بره را موقتی نگاه کردیم،  
حاال قچ گشته؛ یو مو ڤَزے زاښت ~، ذو سالے  

رد وم    وم ذاښڅ ات ُگج زاښت ات، اسیدے ڤا مو
ڤود= او بز مرا برای دوسال موقتی گرفت، پشم  
و چوچه اش را گرفت و امسال بز را پِس برایم  

 آورد. 
م.  ےپُرپَرښیب  قبل.  روز  سه  پریروز،  پیش   =

 پَرښیب، پِرښیب. 
 .= گیج ش.، مخدوش ش. پَراپوت س .،  پََرپوت س 

اِد تِِدښتاوآدم  -= گیج، مخدوش؛ کپََرپوت، پَراپوت
 دادن ها آدم را گیج میکند.  این فهش  ت=ښ~ کِ 
= با خود گپ زدن، آهسته چیزی به لب  پِرت- پِرت

 آوردن؛ دۈند ~ مهک= زیاد مسخره گری نکن. 
= تبسم، تبسم ک.،  پُرتَک: پُرتَک تیزداو، پُتَک ذ.

تبسم   باالیش  من  تیزد=   ~ وے  اُم  ُوز  د.؛  تبسم 
کردم؛ چیز تر دے ~ ذهذے؟= چرا باالیش تبسم  

 میزنی؟ 
= َکش کردن پوست به درو چیزی؛ دے  پَرثېنڅتاو

پۈستِک مو رد دهک، ُوز دے خو َچم بهر تے  
پَرثېنځ اُم= این پوست برای من بده، آنرا دور طبله  

 خود کش کنم. 
- = هوای کمی ابری، ابر خفیف ؛ اِکَځکئوثپَر

اِد تَنُِکک ابرے ڤېد خو، دے خیر اند وے نور څه  
م= اگر ابر خفیف  زئزد؛ وے ته پَرثئوَځک لۈڤ ٲ

  " پَرثئوَځک "باشد و نور آفتاب را میگیرد، ما آنرا  
 می گویم. 

پِرثئِوک پِرثئَوک،   آلود،  پِرثئونَک:  ابر  کمی   =
 ۈئَوک. -ئو گاهی آفتاب است گاهی نیست. م. ۈ 

در  پََرج سکونت،  محل  از  دور  های  زمین   =
دشت.؛ لُښَکک یِد ُرخ چیداو ارد، دے ته یے ~  

گیاه" را    "   خ سۈد= لُښَککجا ندے ذېن ادے، رُ 
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جاییکه کسی زندگی نمی کند، روشن    " پََرج   "در
 میکنند تا روشنی باشد. 

= صدا کردن گاو، برو، پیش برو؛ ژاو، ~!=  پَرچ
برو!؛ ژاو ذۈځداو تے لۈڤ ٲم :" اه ژاو ~!= در  
وقت دوشیدن گاو میگوییم:" آه گاو، کمی آن سو  

 تر!. 
 پرچاو ک. .= پرچاو، پَرچاڤ چ،  پَرچاڤ

 =  جای پرچاویی. پَرچاڤگه
= انتقاد ک. سرزنش ک. فهشا دادن؛  پَرِچکۈختاو

دۈندے مو پَرِچکۈخت ادے، ُوښ پے مو نه رېد=  
 آنقدر مرا سرزنش مرد که هوش از سرم رفت. 

پُرَچللَسک ~    - ۱=  پُرَچلَسک،  یو  کامل؛  محکم، 
ذارگ= آن چوب محکم است؛ ُخب ~ ښهر= شهر  

است؛   راحت  و  در    - ۲آباد  گرا)  مثبت  شایسته، 
مورد انسان(؛ یو دے ڤِرا ~ آدم= برادر او یک  

 آدم شایسته است. 
 = زلف. پرچهم
پرچ،  پَرچے ت  ی فلز  خی م  ن یپرچ =  آن    یز یکه 
،  چ کردن؛ پَرچے َخمبېنتاو=پر و پهن باشند   دهیکوب 
طرف    کی که از    خیو پهن کردن سر م   دنیکوب 

پرچ  رون یب  گرید   زیچ   ا یتخته   باشد؛    . دنیآمده 
 ف.ع. 

= قطعی چلم، پاپروس"سگرت".؛ ار دم  پَرِڅگهل
 آ؟= در قطعی چلم است؟. -~ ِچِلم نِس

= پیچاندن گیاه هرز بر غله جات،  وهپتاوے  پَرڅ
تمام   ِسس  وهپبت=  پَرڅے  ِورجونَدک  ِزمڅ  مو 

(: ِسس زیاد تر  Cuscutaزمین را گرفته است. ) 
ضرر میرساند. این  برای شبدر و یونجه یا رشقه  

گیاه صفیلی خود را دور ساقه های شان می پیچاند  
 و آنها را از رشد و نمو باز میدارد. 

دهن(؛  پَرختاو،  پُرختاو با  آب  پاشیدن)پاشیدن   =
دے پۈست ارد َښڅ پُرخ، یِد لَپ قاق= به پوست  

 آب پاش بده که بسیار خشک است. 
ر  عود به بازگشت و ظهو=  پِرَخرثتاو،  پَرَخرثتاو

پس از فروکش،    ،یماریب   ی هانشانه   ا یمجدد عالئم  
م  برا شود ی گفته  ام   ی.  اغلب    ایماالر   ایاس  مثال 

فعال  گاه   ت یاوج  زمان  یو  از    یای طوالن  ی بازه 
نهفتگ م  ی دوره  بروز  با عود  .وپ.  دهند ی همراه 

 دوباره مریض شدن. 

= پاش؛ آش فُرتاو اند اُم شونچ وے  ، پُرخ۱پُرَخک  
رد ڤود خو، وے رد ~ یت= در وقت آش خوردن  
 او را به خنده آوردم و آش از دهانش پاش شد.  

= گرد، غبار از انگشتر)در وقت پاک  ۲پُرَخک  
کردن(؛ ِچله تازه ِکنېن ات، یو وم تیرینے ته څه  
َرست، وے ته ~ لۈڤین= وقتیکه انگشتر را پاک  

گرد  و  یاد    میکنند   ~ بنام  ماند،  می  غباریکه  و 
 میشود. 
برف  پَرخ؛  پَرَخک خفیف،  بسیار  برف  قشر   =

 باریده بسیار کم. 
شجاع؛    - ۱پُرِدل=   مذ.    - ۲دالور،  خاص  اسم 

 پردل، پردل خۈن. 
 = فهمیده، با تجربه. پُردۈن

تسمه =  پَرذُم پاالن    ا ی  نیچرم   یاپارُدم  جنس  از 
و آن را    دوزند ی پاالن م  ا ی  نی است که بر عقب ز

. دم خر و اسب  کنند یپاالن استوار م  یدر دو سو 
م  آن  از  را  ستوران  ا  گذرانند ی و  باعث    نی و 

پا   ها یی که در سرباال   شود یم   ن یی پاالن به طرف 
خر    نلغزد. پردم  ِزُدښت=   ~ َمرکهب  وم  وپ؛ 

 گسسته شد. 
 ږ پرده= پرده صماخ. = پرده، غشا؛ غۈ۱پَرذه
چادر؛  ۲پَرذه تلویزیون(،  سینما،  پرده)کلکین،   =

 پرذه نَښین= پرده نشین. 
پرذه  ۳پرذه خو  خهت  شوله  خو  پرده؛   =

را  ِکن)متل(=   ات  پرده  بخور  را  ات  شوله 
پرذه  بکو(  ته یپرد - بخو  ته ی بکن)شول فَُکث  ؛ خذای 

 کښت= خدا پرده همه را بکند. 
گوښت  پَرذهذیج فروشنده،  قصاب،  =  پَرذهذیج= 

 فروشنده گوشت. 
تر ~= گوش طرف  پَرذېنڅ قفل چوبی؛ غۈږ   =

 قفل چوبی. 
 = فروختن. پَرذئداو

= دیوار؛ مو باغ ~ نُِخښت= دیوار باغ من  پَرذیر
 چپه شد. 
 = دست بند. پَرذیست
دادن؛  پَرذئوداو تقلید کردن؛ مسخره ک. اذیت   =

تو بهس مو پَرذئو ات خبر ڤے= مرا دیگر مسخره  
وم    نکن، تو  بیدے،  تو  اس  یه  کردم!؛  خبرت 

پَرذئوے= او از تو بهتر است و تو او را مسخره  
 میکنی. 
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 = تقلید گر؛ مسخره گر. پَرذئویج
 = جال، تابش. پَرز-پَرز 

= کالن، بزرگ، بالغ؛ وېڤ اند ~ ښیج ڤُد=  پَرسال
کالن،   س.=  پَرسال  داشتند.؛  کالن  گاو  آنها 

ُسذج، عینے دے رد  بزرگ، بالغ؛ تو پُڅ پَرسال  
ِږن ذئداو= بچه ات کالن شده، وقت زن گرفتنش  

 است.
 = پرستش گر. گهر پََرستِښ ، َگر پََرستِښ 
پرستش،  .=  چ  پََرستِښ؛  پرستش=  پََرستِښ

 پرستش ک. 
پرستو)پرنده(پَرستو چلچله   =ح.  و  ها  پََرستوها 
حشره  ی گروه پرندگان  گنجشک از  سان  خوار 

ت علم) انیپرستو  رهٔ یعضو   :ی نام 
Hirundinidae)   گونه از   ۷۴هستند که تاکنون

شناسا آن بسشده   یی ها  در  و  مناطق    ی ار یاند  از 
پرندگان کوچک را با قد و بدن    نی . اشوند ی م  افت ی

بال متر یسانت  ۲۰)حدود    دهیکش و  یبار   یها (،  ک 
سست و کوچک،    ی و منقار کوتاه و پاها  ز،یت   نوک 

پرندگان باز شناخت.    گر یاز د   توانی م   یبه آسان
گونه   یبرخ دار، شاخه   ی هادم   ان یپرستو   ی هااز 

م پرستوها  بال  و  پر    ا ی  دست   ک ی  تواند یدارند. 
آب  ییهانشان   یدارا رنگ  جال   ی به  با  سبز    ی و 
گونهٔ پرستو، چلچلهٔ    نی تر  ت یپرجمع   .باشد   یفلز
آس  یخاکستر نه یس در  که  و    ا،یاست  اروپا، 
گونه پرستو    ن ی . اکند ی م  ی زندگ  یشمال   ی کایآمر

  ی هنگام  گذارد؛ی فصل سه بار تخم م   کی گاه در  
شدند، پس    ل ینوبت اول به جوجه تبد   یها که تخم 

جا  النه  ترک  در    روند،ی نم  ی دور  یاز  بلکه 
به    مانند ی م  انه یآش  ی کینزد  دادن  غذا  در  و 

پدر و مادرشان    ی هاجوجه  به  نوبت دوم و سوم 
 وپ. م. ِمندئَځک. . کنند ی کمک م
پَرسیم  پَرسیم نگرانی؛   تشویش،  اندوه،  و  غم   =

س.= غم و اندوه خوردن ، تشویش ک.؛ نگرانی  
ثُ  یَست  ِڅراو  یِد  مٲش  -پ ش.؛  ات،  ِوَزد  ات 

پَرسیمے دېڤ سٲوٲم= دفعتا چراغ خاموش میشود  
 ا نگران آنها شدیم. و م

 = عطسه زدن. پِرشتاو
 = عطسه. پِرشست
 = عطسه زدن. دئذ پِرَشک 
 = عطسه. پِرَشک

 ک.  جستک  ،زدن ز ې= خ  ښ چ. پَرَ   د،ئښ ذ پَرَ 
، شبنم یخ زده؛ پِرَخک  زه یسرمار =   پِرَښک،  پِرښ

ار مو ِغجید ڤُد= در آغل من سرما ریزه بود؛ پِرخ  
 گرفتن، شبنم یخ زده گفتن.  زه یسرمار ڤیستاو= 

~ تے  = خېز، جستک؛ ُوز ته یِمه مے یے  پََرښ
اُم= من در یک خېز" جستک" به   ِزبَن  تََرم  یث 

 آنطرف می پرم. 
 زدن.  جستک ، زدن ز ېخ = ښتاوپَرَ 

درژیر  - پُرښے سنگ  برای  =  تندور  پیشروی 
 نگهداشتن خاکستر. 

استوار  گیر  - پُرښے برای  تندور  در  سنگ   =
ته تر ِکڅار   ایام سوختن؛ ~  نگهداشتن هیزم در 

 ذېن= ~ را در داخل تندور میگذارند. 
) پاروی نرم و خشک برای  نگیندلی ک=   پُرښے

 .  نگ ی ندلیک  در دادن آتش(؛ پُرښے ذ. انداختن
پریروز، سه روز قبل. م.  = پیش  پِرښیب،  پَرښیب
 . ے پُرپَرښیب
= محکم، عظیم، غیر قابل نفوذ؛ ~ ابرے  پُرُغبور

 = ابرعظیم. م. غبار. 
 = زدن، لت کردن. پَرِغستاو

= گپ زن) کسیگه خوش دارد گپ بزند(،  پُرفِتور
 سخندان؛ یو ~ نِست= او گپ زن نیست. 

= انتقال، بردن، کشیدن، کاه و پشته گندم: یِد  پَرڤار
 ِکښت= بگذار او کاه بکشد. لهک ~ 
شور دادن، مخلوط ک.؛ دے تُښپ    - ۱=  پَرڤېنتاو

سۈد= دوغ را شور بده که لبریز  -پَرذېن، تِس مه
ک.؛    - ۲نشود.   چپه  ک.  منحرف  د.،  سقوط 

ماشینے ار چین پَرڤېنت= او ماشین را در صخره  
در نظر  -۳چپه کرد.   بدون  بیجا و  مصرف ک. 

رېد= او    -نه  گرفتن: وے واښے پَرڤېنت خو، یو
 کاه را بیجا مصرف کرد و خالص شد. 

 = پراندن، خیرزدن. پَرڤېنتاو
 = پر کار. پُرکار
 = بب. پِرِگچ.  پُرِگچ
 = موشک) پورگ=موش(. بب. پُرِگچ. پِرِگچ

کندن با چیزی، با اسکنه، مغار، با   - ۱=  پَرِگښتاو
کلنگ؛سېِجب ته ِزدوږځ قتے پِرَگږېن= چمچه را  

کاویدن)دندان( خو ذندۈن    -۲با مغار می سازند؛  
کاوی؛  نه  را  ات  دندان  پِرَگږ=  هیجان    - ۳مه 

آوردن؛ یو وم آواز ِدس بشهند ڤُد ادے، مو جۈنے  
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ِمس پِرُگښت= آوازش انقدر خوب بود که دلم را  
 هیجان آورد. م. ِکِگښتاو. به  

~  پَرَگنه ته  جای  َکرڅے  گودال؛  چقوری،   =
 میگویند.  ""گودال~لۈڤېن= جای چقوری را 

پَلگه دور    - ۱=  پَرگه،  ؛جای  لبه، طرف  حومه، 
دور  "تر: سٲوٲم تر یے ~= برویم به کدام طرفی 

جای، میدان، گسترش؛ پَلگه ندے تهم معلُم    - ۲تر".
شود  می  معلوم  میدان  در  ~  سۈد=  ریښت  وم   ،

 ُکت= گسترش برف کوچ خورد است. 
 =سوارخ در یخ که از آنجا آب میگیرند. پِرگۈښڅ
 = پژمرده. پِرموږج

 = پژمرده شده. پِرموږِجن
 = پرنده. پرنده

= اشک ریز، گریانُک؛ یِد، ِدسث ِمس  پِرنهوَدکېن
تو-پِرنهوَدکېن  لۈڤد=  -ات،  چے  ڤا  دے  پے  ت 

و را باز  چشمانش دایم از اشک پر است، تو هم ا
 برای چه سرزنش میکنی.  

 = پروا، ترس. پروا
 = پارسال، سال گذشته. پَرواس

 = پارساله، از سال گذشته. پَرواسینج
= قطعه، پارچه، برش، تراشه؛ دېڤ موزه  پَرِوڅ

یین ~ مو رد دهک= برش این موزه ها را بمن  
 بده. 

اشغال  پَرِوذداو کردن؛  غرق  کردن؛  =ضعیف 
نج ٲم ښۈج نه چود خو،  کردن؛ گیاهان هرز: خو پی 

واښ وم پَرِوذد= ما ارزن خود را غشاوه نکردیم  
  ے و علف هرز آنرا اشغال کرده، یِد واښ دے َکښت 

 پَرِورت= علف کشت را اشغال کرده. 
=پرورده، پختن ظروف سفالی؛ قدیم اند،  پَرَورذه

ِجرهیِن ڤِرېک ېن پِرا سۈز ڎاد خو دذېن ار وے  
لۈدېن ~ سۈد= در قدیم، بعد  درون َگرذینت ښوفد،  

آن   داخل  در  کوره،  در  سفالی  پختن ظروف  از 
 شیر میریختند، و میگفتند تا پرورده شود. 

پیچک پَرَورښ ب.   =  (Convolvulus 
arvensis )    =ارد َکښت  سۈد  َزروین  ته   ~ ؛ 

 پیچک در اطراف غله جات می پیچد. 
 = تربیه کننده. پَرَوَرښگهر

از خیک  پَرِوښتاو لغزیدن؛  در وقت  =  انبان  یا  
پَرَورثے=   نه  ِزناڅ تے  انجه، اس  یَخ  شناوری: 

خواهر محکم بگیر که از انبان نه لغزی؛ یو اس  
 ِزناڅ تے پِرُوښت= او از انبان لغزید. 

گپ  رِوصولپُ  دارد  خوش  کسیگه  زن)  گپ   =
رِوصول چاِرکت تو نَی! عجب آدم  بزند(؛ عجب پُ 

 گپ زن استی یانی! 
ح  - ۱=  پَروۈنه راسته    یاشرهپَروانه  از  است 
خانواده  (Lepidoptera) باالنپولک  از   ،
گوناگون    یالگوها    .ُگرزشاخکان   نشدهی بند طبقه 

رو  بر  پرواز  پروانه   یها بال   ی رنگارنگ  و  ها 
ول آن   ی نامنظم  تماشا باوقار  تا  شده  باعث    ی ها 
  ی محبوب در برخ   یها ی از سرگرم  یک یپروانه  

به  ب کشورها  چهار    یدارا  هاپروانه    .د یایشمار 
هستند: مرحلهٔ اول تخم است،    شان یمرحله در زندگ

. مرحلهٔ دوم که  کند یم  یگذارکه پروانهٔ بالغ تخم 
مرحله الرو    ن ی. در ا شود ی کرم م   ا یبه الرو    ل یتبد 

تا خود را    خورد ی برگ م  یاد ی( مقدار زنه ی)کرم
شف  ی برا سوم  مرحلهٔ  کند.  آماده  بعد    ره یمرحلهٔ 

  بافد ی دور خود م به   لهی به نام پ   یتار   رم است که ک
.  کند ی م   یزندگ  ییغذا  چی در آن بدون ه  ی و مدت

بالغ که   پروانه است و جانور  مرحلهٔ چهارم که 
پ  یدارا از  است    - ۲وپ.؛  . د یآی م  رون ی ب  لهیبال 

پروۈنه   خۈن،  پروۈنه  پروۈنه،  مذ.  خاص.  اسم 
 اه. ش

= غربال ک.؛ ُوز یاږج پَروېځ اُم خو،  پَروېزداو
و   میکنم  غربال  را  آرد  من  اُم=  خئښ  َگرذه 

 بعداخمیر میکنم. 
 = غربال کردن. پَروېزداو
 = غربال کن. پَروېزیج

= بیرون ک.، انداختن، لغزاندن)ازانبان  پَروئښتاو
در وقت شناوری(؛ اس ِزناڅ تے وے پَروئښ! =  

 بلغزان! ازانبان او را 
= پوش، پوش تکه یی برای کتاب، تفنگ،  ۱پَروین

پوش بستره؛ مو َڅن ~ َڅغ ُست= پوش تفنگ من  
پاره شد. یم بِِرنج َغل ~ نِست، َښڅ ارۈ ِکن= برانج  
کنید.   عالوه  آب  دیگر  کمی  نشده،  پوش  هنوز 
  ~ پَروین چ= پوش ک.؛ مو َچپهن کۈنه َست خو،  

رایش پوش  اُم وم ارد چود= چپن من کهنه شد و ب
 دوختم. 
پَرو  - ۱  =۲پَروین  انگل   نی خوشهٔ  :  ی سی)به 

Pleiades  ،) خوشه (  ۴۵)ام   ا یثر  ای در    یانام 
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فلک هم    ی صورت  خواهران«  به »هفت  که  گاو 
ل  در  است.    یگذارنام   ۴۵ام   هیمس  ست یمشهور 

العلم معلقا    امبریپ   ث یاست.حد شده : لو کان  اکرم 
  ۀ خوش. نام:  ابناء الفارس  لتناوله رجال من   ایبالثر 
نام عرب  ن یپرو  نام    ی هم در فارس  ا،یآن، ثر   ی با 

است. در گذشته به آن هفت خواهر هم  برده شده 
طور معمول فقط هفت ستاره  چرا که به   گفتند یم

آن، با چشم   ۀ ستاره شناخته شد   ست یاز دو  ش یاز ب 
د   ر یغ قابل  هم   هستند   دن یمسلح  صورت    ن ی چنو 
»دب اکبر« که در برابر    ا یخرس بزرگ    یفلک

م قرار  معروف    رد یگی آن  برادر  هفت  به 
برخ  زین   یافتخار  نشان   .است بوده    ی در 

نام وجود دارد که در    نی جهان به هم  یکشورها 
هفت   ران یا   : افسانه  . شود ی م  دهینام   کر یپنشان 

پرو  ی هاشانه  خوشه  را  .  دهد ی م  ل یتشک  نی گاو 
جلوهٔ    با،ی خوشهٔ ز  ن یگاو به خاطر ا  یآسمان   کر یپ

پرو  ی خاص به دب اصغر    ه یشب   ن،ی دارد. خوشهٔ 
و فشرده کوچک   ی ول که هفت  تر  است  آن  از  تر 

د  وضوح  به  آن  در  طبق  شود ی م  دهیستاره  بر   .
هفت دختران اطلس    ن،ی خوشهٔ پرو   ونان،ی   ریاساط

  ا ی جبار    ی )صورت فلک  ون ی بودند که اور  رومند ین
نجات از دست    یبه دنبالشان بود و برا(  یشکارچ

درآمدند   ، یو کبوتر  هفت  صورت    در    .به 
گفته    ،یشمال   یکایچند هزار ساله در آمر  یاافسانه 

ن  شود یم دختر،  هفت  م   یها مهی که  از    ان یشب 
قرار  شان یهامه یخ به    یپنهان  یبا  و  شدند  خارج 
آن   ان یم رفتند.  زدشت  عالقه  رقص    ی اد ی ها  به 

افروختند و شروع به رقص کردند.   ی داشتند. آتش
آن   ی گروه به  حملهخرس  آن ها  و  شدند  ها  ور 
خرس   ختند یگر چون  آن و  به  لحظه  هر  ها  ها 
رفتند، و از    ی سنگ  ی بر باال   شدند،ی تر م   ک ینزد 
  ی ها را نجات دهد. خداسنگ خواستند که آن   یخدا

  د یها را به باال کش و آن   د یها را شنآن   ی سنگ صدا
آسمان جا در    ی و هفت خواهر )هفت دختر( را 

به زم به همان شکل  به    نی داد. آن سنگ  مجدداً 
آمر  نیمز در  و  خوشه    یشمال  یکایبازگشت 

از سال و    ی )هفت دختر( در زمان خاص   ن یپرو 
  در    .شود ی م  دهیهمان سنگ د   یهرساله بر باال 

د   یاافسانه  ساله  ن مشابه و چند هزار    ز یر روم، 
است که هفت دختر در جنگل تنها مانده  گفته شده 

بودند که   هوس    ی شکارچ  کیو در حال رقص 
دختران    ی. شکارچ گذشت ی جنگل م  ان یباز از م

کرد. دخترها    دا یها قصد و نظر پو به آن   د یرا د 
خود    یو در حال فرار از خدا  ختند یاز دست او گر

خدا  خواستند،ی م  کمک همچون  آن   شانی و  را  ها 
  ی پرنده کرد و توانستند به آسمان بروند؛ و شکارچ

ها به آسمان رفت. دقت شود که  هم با فاصله از آن 
  ب یدر تعق می در آسمان دا یشکارچ  یصورت فلک
  - ۲وپ.؛  .شود ی م  دهی)هفت دختر( د   نی خوشه پرو

 اسم خاص.مث. پروین، پروین گل. 
چیزی؛ تے  = بلندی، نوک تپه ، کوه یا پَره، پَرره

تر ~ خو، ار تَگاڤ َکله ذهذ ٲم= برویم به نوکی  
 یا بلندی و به زیر نگاه کنیم. 

  - ۲ب. نباتات با برگهای کالن    - ۱=  پهرک- پَرهن
سبک؛ وزِمن یم ڤُد ات ِشچ ~ ریذج= آن سنگین  

 بود، حاال سبک شده. 
پرواز؛ دهذ ِکښئپڅ بُڅېن ېن    - ۱=  پَررۈن،  پِرۈن

های عکه هنوز پرواز  َغل ~ نِست= این چوچه  
 نام محل.   -۲کرده نمی توانند. 

 =پرهیز. پَرېز
 .=پرهیز ک. چ   پَرېز

 =پرهیزکار. پَرېزکار
 =پرهیزانه. پَرېزۈنه

= پاشان شدن، به هر سو رفتن؛ دهذ  پِرېش خیداو
طرف   هر  به  ها  مرد  خود=  پِرېش  ېن  چاِرکېن 
پاشان شدند) به هر طرف رفتند(؛ مٲش مالېن ېن  

مال ما پاشان شدند) هر طرف پاشان  پِرېش خود=  
 شدند(. 

 = پریشان.  پِرېشۈن
خو  پِرېښتاو ار  خو،  قاقېن  ویذن  دادن؛  پاش   =

دهرذ دار ذندۈن پِرېښېن= نعنا را خشک میکنند  
 و به دندان درد کننده پاش می دهند. 

 = پاشان؛ واښ ~ ُست= کاه پاشان شد. پِرېښَچک
 =  کسیکه پاش میدهد. پِرېښیج

پِر پر =   یُمسپِرېُمس،  اجاق    ن یاول   موس یچراغ 
است که با سوخت نفت فشرده شده    ی پز  خوراک 
م ا کند ی کار  سال    ن ی.  در  توسط    ۱۸۹۲اجاق 

و   ک ی مکان  ک یکه    ست ی ندکوی ل  لهلم یفرانس 
وپ؛ ~  کارخانه در استکهلم سوئد بود ساخته شد.
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ڤَد، وم ېن چود بېِدیه= پریموس بود، او را خراب  
 کردند.
گاز گرفتن، به دندان گرفتن؛ وورج    - ۱= پِرېنتاو

سفر بېِگم َمږے پِرېنت= گرگ گوسفند سفر بیگم  
زخمی ک.لۈد اُم مو معغځزت    - ۲را دندان گرفته؛  

آخرپِرېنت خو ژیر ذهد قتے= من گفتم، آخر با  
پاره ک.)    - ۳سنگ زدنت سر مرا زخمی کردی؛  

ره پِرېند= حاال  -ات ڤېگه  - لباس، بوت(؛ ِشچ پِنِځ
شام پاره ی شان میکنی) برای اطفال که  بپوش، تا  

 لباس نو را می پوشد(. 
مورد  پِرېندیج در  وحشی)  ظالم،  گیر،  دندان   =

ِښتُرمو ند ڤَد= من یک    ~ح.(؛ ~ ُکد= سگ ظالم؛  
 شتر دندان گیر داشتم. م. َگَزنده. 

 = پری. پَرے
تراشه چوب؛ څه تئښېن،    - ۱=  پِرئخَچک،  پِرئخچ

ثئوین وے =   ته ِرست خو،  وقتیکه چوب را  ~ 
تراش دادن، تراشه می ماند و آنرا می سوزانند)  

الغر؛ اسیدت ~    -۲برای سوخت استفاده میکنند(؛
تو، خیداو کو کهم ڤُدا، ناخوشت ڤُد؟= امسال الغر  

 استی، کم خوردی یا مریض بودی. 
پاره شدن، ترکیدن، از هم    - ۱=پِریثتاو،  پِریستاو

یراهنت هنوز  پِروسچ= پ -پاشیدن؛ تو ُکرته َغل نه
سرازیر شدن، چکیدن)آب(؛ یه قۈل    - ۲پاره نشده؛  

پِراست خو، مو چیدے انجوڤد= حوض سرازیر  
ند مو  -گذشتن؛ مو  - ۳شد، خانه مرا آب گرفت؛  

دهرذ َدَروا پِراست= درد من بزودی میگذرد. م.  
 پِرېند: پِرېنت. 

 = پریشان. پََریشۈن، پَرېشۈن
شونده؛  پِرئغ جدا  دار،  درز   ، شکاف  اِد  -اِک = 

ذارگ ~، یِد ته ِستَن نه بافت= این چوب درز دار  
است، برای ستون کار نم آید؛ پِرئغ ذهد= شکاف  
ک.، خورد نمودن، از هم جدا نمودن، دو نصف  
کردن؛ دے ُکنده ~ ذه = این کنده را خورد کن؛  
ذارگ ~ ذهد ارد، ذارِگن فنه درکار= برای جدا  

م.  است.  کار  در  قاج"گووه"  چوب  فَنه=    کردن 
شکاف   یا  کردن  جدا  قاج)برای  گووه،  گوه، 

 ک.چوب(. 
قسمت جدا شده چوب بعد از شکاف    -۱= پِرئغمه

کردن؛ اه غهڅ، ذر سه، ~ تو معغځ ند  مه ذېد=  
  - ۲اه دختر دور شو، قطعه چوب به سرت نخورد؛

ېن لَپ ~ گهپېن=  -ند -خشن، بی ادب، گستاخ؛ وے
 او گپهای گستاخ زیاد دارد.

- = خشن، بی ادب، گستاخ؛ پِرئغمهگهپ-پِرئغمه
 گهپ آدم= آدم بی ادب" گستاخ". 

 = خشن، بی ادبی، گستاخی. ےگهپ-پِرئغمه
= اورنگ، صخره؛ ُسخچهرف ~ اند  پِرین،  پَرین

 ذئد ُست= در آورینگ سخچرف جنگ شد. 
= چادر، چادر برای عروس؛ ارهی متر  پِریورم

دستار ~ ارد زېت= سه متر دستار برای چادر  
 عروس. 

دادن،  زپُ  در  وېذداو=  پُز  ذئد،  پُز  سوخت؛   =
سوزاندن؛ دهک دے گیُگرد مو رد،  مو بروتېن  
پُز نه ذهذے= گوگرد را بمن بده تا بروت های  

 مرا در ندهی. 
 کم. -= کمپِزور  -پِزور

پِزاِرک  پِزار،  پِزوِرک،  کمتری،    پِزور،  کمی،   =
برایم  -کم ذهذ=  رد  مو  َښڅ  پِزوِرک  قدری؛  کم، 

کمی آب بده؛اِجاَزت مو رد ذهذ، ُوز پِزوِرک نقلے  
دوِسک،   م.  کنم.  قصه  کمی  بده  اجازه  اُم=  ِکن 

 دوِسِکک. 
 =بب. پِږ: پِږد. پَږ: پَږد
 =م. پِږَږست.  پَږَږست

 = کوزه کالن سفالی. پَږنیځ، ُکزه روغن
سفالی برای ساختن دوغ و ذخیره  = کوزه  پَږنیځ

  ~ یے  دېک،  یے  ارد  یېل  زرد؛  روغن  کردن 
یاسین= برای ایالق یک دیک و یک کوزه میرند.  

 م. تَلَو 
= بره یا بزغاله یکساله؛ هر څۈند ~ څه  رو  پَس

باز هم   اما  یکساله هم شد  ڤُد، مود یو= هر چند 
 مرد.
داماد را در محفل عروسی  ښاه  پَس = کسی که 

~،  کنند؛ ښۈنچے پِس پهلے ~ نوسچ=  همرایی می
 نفر ایکه در پهلوی داماد نشسته است. 

پِسے یک  پِس،  معادل  مبادله)  قمت  واحد   =
یا   یا    ۶گوسفند  تکه  واحد    ۱،۵متر  پودا،  پودا) 

مساوی   پودا  یک  که  وزن  گیری    ۱۶،۳اندازه 
ناتَوۈان تے یے ~ مال   اله  اند  کگ.است(؛ بای 
قهرځ= میگویند، که غریب همیشه از بای  یک  

قرضدار است؛ وهذېن یے ~ ُگج=   " یک پودا" ~ 
چارده    ے ت؛ هر سالقیمت آنها یک ~" پودا" اس
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~ ښیج قَدیت ُکښت= او هر سال زمستان چهارده  
 ~ گاو را می کشت. م. گهز. 

ِزبا= از عقب؛  پِس پِس، عقب، از طریق؛ ~   =
تیر وے پۈندث ته تر وے یِگه قشالق    ~راست  

آن   به  باالیی  راه  آن  طریق  از  راست  سٲوے= 
 قشالق میرسی. 

ُکرته  آب قفدار بعد از شستن کاال، مو    - ۱=  پَساڤ
ِمس دے ~ اند ِزنے= پیراهن مرا هم در آب قفدار  

قیود    - ۲بشویید.  سرورېن  برکت؛  از  خاطر،  از 
مېمۈنے، یو مٲشے ویت خو، یادے خو قتے، وٲ  
به   را  سرور  خود=  گرذه  ِمس  مٲش  یٲم  تے   ~
مهمانی صدا کردند، او ما را دېد و همرای خود  

 برد، از برکت او ما هم نان خوردیم. 
= حلقه پوستی  بهند-بهند، پۈست-پۈسبهند،  -پُس

 بهند - برای بند چموس)موزه(. م. کوږ
ته  -= بعد از پنج روز، روز ششم.؛ یهپََسک-پَس
ته یاذد= او دیگر  -پََسک- یت پَس- ِوِدر نَی-ات -افهږ

صباح نی، در روز چهارم نی، اما بعد از روز  
پََسک ِوِدر= بعد از پنج روز،  - پنجم می آید. پَس
پََسک ِوِدر یِد اُم = من  - ته پَس- زدر روز ششم. وُ 

 بعد پنج روز می آیم، در روز ششم می آیم. 
پَست پېښینے  وقت  پَست،  چاشت،  از  بعد   =

اُم نوست  -ېڅ-نزدیک غروب آفتاب؛پېښینے پَست 
پے وے= تا نزدیک غروب آفتاب من منتظر او  

 بودم. 
مثال:  پَستېڤ های جغرافیایی؛  نام  دوم  قسمت   =
پا -خۈف خۈف  غارجوینپَستېڤ=    - پَستېڤ- یان؛ 

 غارجوین پایان... 
پستی، جای پاهین، زیر؛ ار دے ~     - ۱=  پَستے

ِښڅے یٲم = اگر به زیر برویم،    - خو څه وېذ ٲم، نه
پستی= نا شایسته؛ مو   - ۲خنک خنک نمیخوریم. 

قتیر عار ِکښت گهپ ذئد، البت ُوز وے رد ~ ِکن  
اُم= آن همرای من گپ نم زند، ممکن من شایسته  

نیستم"=.  پستی چ.= پست بودن ؛ یِد میز مو    آن
 رد ~ ِکښت= این میز برای من پستی میکند. 

نه  پِِسداو ِزنَږ  ارد  وم  کردن؛  یاری  بخت   =
نم   یاری  بخت  عروس  داشتن  او  برای  پِسویج= 
کند؛ مو رد پُڅ نه پِسویج، اده ِرزینث مو ند= برای  
من داشتن پسر بخت یاری نکرد، حالی تنها دختر  

 . دارم

= در ترس؛ تر مو خېز وے مه ِرمے، ُوز اُم  پِِسر
اس وے ~= به نزدم او را روان نکنید من از او  

 ترس دارم؛ پِِسر ذ.= ترسیدن. 
ۈندارېن  ے ج = دو نصف، دو قسمت؛ یڤِرښ-پِس

ُکښت خو، ~ ېن چود= یک قچ را کشتند وبعدا دو  
تقسیم کردند؛ دے پول ~ دېڤ ارد تقسیم ِکن= این  

 شان به دو قسمت تقسیم کن.   پول را برای
 = رشد و نموی خراب، آهسته نمو کردن. پَسَگرد

= پسند؛ ~ یتاو= پسند آمدن، خوش آمدن؛ ~  پَِسند
 چ.= پسند ک.؛ نا ~= ناپسند، نا خوشایند. 

= تکه پارچه برای جای پاره شدگی لباس  پِسون
استفاده میشود؛ مے ~ انڅهم= من این تکه پارچه  

 پِسون ذ.= تکه پارچه دوختن. را می دوزم؛ 
دروازه،  پَسهک بدون  آغل  مانند  جای  غرفه،   =

 دے ڤارج تر ~ وېذ= اسپ را به غرفه ببر. 
در روز ششم؛ِوِدر  پَسۈن پنج روز،  از  بعد   = 

 ته یاذد= او بعد از پنج روز می آید. -پَسۈن ِوِدر
  - = بعد از چهار روز در روز پنجم؛ ِوِدر نهپَسۈن

وے پَسۈن  س -یت؛  در  ند  چهارم  روز  بعد  ور= 
 روز پنجم عروسی اش است.

ذهذېن،  ذئد  پِسېن پِسېن  تر  ته  چئد  ک.؛  تیز   =
ات تَڤهر تر چارمنگوښ= کارد در قیراق  -تارښ

 تیز میکنند، تیشه وتبر را در چارمنگوش.  
ییوث    پِسېنَک ،  پِسېن قیچ  مایے  ار  قیراق؛   =

پِسېنَک = در شکم ماهی یک قیراق بود؛ چئد ٲم  
 ېن سئود= کارد در قیرق تیز کردیم. تر پِس

ک.  پِسئزداو آویزان  آراستن،  کردن،  تعبیه   =
ماندن، نصب ک.تکیه دادن؛ دے ذارگ پے دے  
تاق اند پِسئز= این چوب را در بر کلکین بمان؛  

پِسئزد= دروازه من هنوز نصب  -مو ِدڤے َغل نا 
 نشده.  

از  ۱  پُش جمعی  حاالت  در  تنها  پشک)   =
؛ تمام حیوانات، تمام زنده  حیوانات(؛ سگ و پشک

جان؛ یِد ِخراک ته اس ُکد ات پُش ِمس بېښ ذېد=  
میرسد)   همه  برای  که  زیاد  انقدر  خوراک  این 

جان ها   تقریبا به معنی اینست که برای همه زنده
 کفایت میکند(. 

= مزاق؛ چاق، پف شده؛ پُش گهښتاو= چاق  ۲  پُش
ت اس فربیگے ~ گهښت=  -شدن؛ اه جۈن خو، تو

 بی اندازه فربی شده یی.  جانم،
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= سوراخ، سوراخ در زیر انبار خانه؛  پُش دهو
  ، ُغله دے  بیرپای   ~بیرپای    " ُځلدے= سوراخ" 

 کالنتر، سوراخ در زیر آن خورد تر. 
پِش  -۱=  پِش گربه.  خو  -پورگ -ات -پشک،  تے 

وېذداو= خود را آرام وانمود ک. ، خود را بیگناه  
یِ  ته  خېز  بېگۈنه  بودن؛  نرم  پِششناختن،  - ات -د 

ذئد  - پورگ مو  پے  ڤِد،  څه  تاقه  وېذد،  خو  تے 
بیگانه خود خود را آرام وانمود   ِکښت= در نزد 
میکند.   جنگ  همرایم  بود  که  تنها    - ۲میکند، 

پِش!)فریاد باالی پشک(؛ اه پِش! تو صایب اس تو  
 ِرست! ای پِشک! گم شوی! م. پُش. 

صدا؛  تَشپِرئخ،  پِشپِرئخ سرو  بلند،  های  صدا   =
پِشپِرئخ چ.=غالمغال بر پا کردن؛ بیارېن یے لهڤ  
آدمېن ِدس پِشپِرئخ ېن چود ادے نه فهم اُم چیز ارد  
ِدس ڤُد= دیروز بعضی آدم ها آنقدر سر و صدا  

 انداختند که من نه نمی فهمیدم چرا؟ 
 = پشت، بد فعل. ۱پُشت
 =بب.پُښت. ۲پُشت
ب.  توذ-پِش تره ،  سلمک=    سلمه 
(Chenopodium album   .) 

 = پوش)کتب(. پُشتے
پِشئوداو دادن،  پِِشداو،  بودن،تسلی  سرگرم   =

کاری انجام دادن؛ یو ُخبثے کار نه چود ات، وېڤ  
و   نکرد  کار  خودش  او  پُِشد=  ِمس  دیَِگرېنے 
دیگران را نیز سرگرم ساخت؛ یه تو پِشئود، ِزق  
ته نه سٲوے= او تو سرگرم نگه میدارد، دق نمی  

 د را سرگرم  نگه داشتن. آوری؛ خو پِشئو داو= خو
= کلوله پشم برای تنیدن نخ؛ مٲش ته ~ لۈڤ  پَُشک

 میگوییم، شما پهق.  ~ ٲم، تمه پهق= ما 
 Clinelymusکرباس)    - ۱=  ڤَدیرم-پَُشک

nutans  اِکه    ~نرم برای تنور؛     جاروب   -۲(؛
یدے، ِکڅار څه ِزدېن= جاروب پوشک، جاروبی  

 است که با آن تندوررا میروبند. 
پَشمۈقَک پَشمۈق تاقے  پَشمۈقَک:  با    ،  بازی   =

 کاله؛ تاقے پَشمۈقَک چ.= با کاله بازی کردن. 
:  ی سی)به انگل   رش یدوره پذ   ای  یدوره فَْحل =  پِشمۈو

Estrous cycleاست که در آن    ی( مدت زمان
بارور  یپستاندار آماده  دنبال    یماده  به  و  است 

  گر ی. مشخصه د گردد ی م  ی زادآور  ی برا  یکیشر
فحل به    یاژه یو   ی بدن  ت یوضع   ن ی همچن  ی دوره 

در خم ستون فقرات جانور است    یصورت کاوپشت
  ت یوضع  ن ی. ا شود ی م  ده یخم  یکمر   جاد یکه باعث ا 
گربه سادگدر  به  وپ؛    است.  ریپذ ص یتشخ   یها 
 تے ذے= عاشق شدن. -پِشمۈو

علم   وشان،ی،  ِدرَمنه =  واَښک-پُش )نام  :  یترخ 
Artemisiaجنس گ   ی (  تا    ۲۰۰شامل    اهانیاز 

  ی هاهستند که کپه   ان یکاسن  رهیاز ت   اه یگونه گ   ۴۰۰
 وپ. معموالً تلخ دارند.  ییهاو گل   یاخوشه 
 = تلقان، تلخان. پِښت
پُشت۱پُښت نَږجید ات    - ۱=  ،  َدذ ووڤد ~  نسل؛ 

و   گذشت  نسل  هفت  ُست=  ښاه  پات  نِباس  وے 
شد؛   پادشاه  اش  اِک  - ۲نواسه  وے    - وقت؛  اس 

از آن دوران سابق وقت  تَرۈد څۈند ~   نَږجید= 
در پشت.م.  -در پُښت= پشت -زیادی گذشت؛ پُښت 

 پُښت. 
وخت  ۲پُښت هر  مرغ(؛  زهدان)از  دان،  =تخم 

قُت  ات  ُست  روشت  دے  تاقے  چود،  -َچښ  قُتے 
تاج   وقتیکه  هر  ِکښت."=  لَپ  پُښت  لۈڤېن:"خو 

قت  و  میشود  سرخ  میگویند:"  -مرغ  میکند،  قت 
 زهدان خود را پر میکند." 

.= در هم شکستن،  پِښتَک س-پِښتَک: پِښت-ښتپِ 
ریزه ریزه شدن؛ مو چاینَک ~ َست= چاینک من  

 در هم شکست. 
  ا یپونه، فودنه، پودنه، فودنج  = ب.  ذئَسک  - پُښته

علم )نام  از  Mentha pulegium:  ی فود   )
نعنائ   اهان یگ گ  ان یخانواده  از    یاه ی است.  است 

آن    ی هاو له شده برگ   ها ی لب گل  ره یسرده نعنا و ت
ترک زبان  در  دارد.  نعنا  آن    یعطر    ز یارپیبه 

(yarpizم گفته  داروها شود ی (  جزو  پونه    ی . 
، قاعده آور، سقط کننده  یمورد استفاده در طب سنت 

کبد    ی است، اما برا  ییدارو   اهانیو جزو گ  ن،ی جن
  است. از افراد شده  یاست و باعث مرگ برخ  یسم

کاربرد دارد و    ی سازعطر اسانس آن در صنعت  
وپ؛ از پونه برای  پوِلگون است.  ی ماده سم  یدارا

 رفع بوی بد زین اسپ و شتر هم استفاده میشود. 
یے ~  پُښته  وحشی؛  گیاه  واښ=   ~ وحشی؛   =

وحشی؛  "گنجشک   -ِوذچ پیاز    ~پرنده"  پیاز= 
 وحشی. 

= علفزار کوهی، تپه، دشت؛ دامنه های کوه؛  پُښته
نها در دامنه کوه آتش در  تر ~ خو رد ذېن یاڅ= آ
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اُم   ِوالغېن  وېڤ  چای(؛  برای جوشاندن  میدهند) 
 پے ~ یاد= اسپ ها به دامنه کوه بردم. م. بر. 

انجیڤد مٲش  ۱  پُښتے قَستین  اجداد؛  در  = نسلی، 
 اند ~= برای ما قوشتی گیری اجدادی است. 

کلوش؛  ۲  پُښتے بوت،  موزه،  باالیی  قسمت   =
پُڅ ارد موزه    دېڤ موزه یېن ~ مورد دهک، خو 

بمن   باالیی موزه هایت را  اُم= قسمت  ِکن  بُڅېن 
 بده، برای بچه اُم موزه گگ ها جور کنم. 

برآمدگی پا) از انگشتان تا مچ پا(؛    -۱=  پا  - پُښتے
 حساب وقت به اساس قسمت) انسان( بدن.   -۲

یا  پُښتے فی بلندی خط  و  = هموار کردن پستی 
پُښتے  جویچه های زمین توسط راش بیل چوبی؛  

فی ذ.= هموار ک. پستی و بلندی جویچه. خهښچ  
ین زاښت خو، ذاد ېن کیښ خو، چودېن بِدارخو،  
دذېن ذاد پُښتے فی = شدیار زدند، ماله کشیدند،  

جویچه" کشیدن و بعد پستی و بلندی جویچه  "خط
 ها را هموار کردند. 

~  لب  -پُښتے جوان(؛  ها)از  بروتک  اولین   =
ای برآمدند؛ دېڤ  خېذن چوږج= از او بروتک ه

ک مود،  څه  نه  -داد  خېذن  َغل   ~ پُڅ  مو  اِد 
من   بچه  کرد،  فوت  پدر شان  وقتیکه  چوږجت= 

 هنوز بروت نکشیده بود. 
م.  پَښچ وبز.  گوسفند  پشقل  پشگل،  مدفوع،   =
 پوښچ. 

ِگلیمپښم پشم؛  اندیزد=  - =   ~ وم  ِزناد،  دے  ېن 
 وقتیکه گلیم را شستند، پشم آن بلند میشود. 

س- پُِښم   نَږجید:-پُِښم ژولیده؛  نَږجید  پشم   =.
نَږجید سۈد، دذ لۈڤین:" یِد  - حیوۈن وۈن دے پُِښم

داق ُسذج"= وقتیکه وخت پشم تراشی میگذرد و  
 پشم ژولیده را " داق " میگویند. 

 = پشمی. ، پښمینهےپښم
دارېن ها؛  پُښواره  کش  چوب  ها،  کش  هیزم   =

وېڤ ~ ېن کو چهی؟= هیزم کش های آنها کی ها  
 باشند؟ 

 = هیزم، چوب سوخت.پُښواره
 د اُم= وای سوختم. =صدا، وای سوختم؛ ~ ثُ پَښه

توسط  پِښۈفچ خوردن  از  بعد  علوفه  بقایای   =
چارپایان؛ مال واښ خیرت خو، کو څه ِرست، ~  
= وقتیکه مال علوفه میخورد و چیزیکه باقی می  

 ماند ~ است. 

 = پشیمان. پِښېمۈن
 ح.(. = تراشیدن پشم)  وداوئپِښ
 = پشم تراش) ح.(. ویجئپِښ
 = تراشیدن پشم) ح.(. ویځئپِښ

= کسیکه لباس خوب دارد؛ تهم ٲم ~ نه ڤَد=  پُښیه
در گذشته ما لباس خوب داشتیم؛ پُښیه چ.= لباس  

 پوشیدن. 
 = پطلون. پطلۈن

= عشوه گری، گپ های بی معنی؛  یه وے  پَغنه
ردے ~ ذاد خو، نَښتاید= او برایش عشوه گری  

 آمد. کرد و بر
: پُف چیداو=پف: پف کردن؛ اه ذه َدم ِڅراو  ۱پُف

 پُف کے= ای بچه چراغ را پف)خاموش(کن. 
 : پُف چیداو= پف:پف کردن، الف زدن. ۲پُف

= هالک ک. از بین بردن) توسط پرندگان(،  پُفَک
هجوم پرندگان در کشتزار؛ پُفَک چ. از بین بردن؛  

ِژنَدم ته ِشچ  یو آشداد ِوذچ اله اندیوج، دے مٲش  
ڤا ~ ِکښت= این گنجشک های لعنتی پیدا شدند و  

 باز گندم ما را هالک میکنند.
پُف- پُف )به    توفان = کوالک)ُمف- ات-ُمف،  برف 
وضعBlizzard:  ی سیانگل نامساعد    ی جو    ت ی( 
  ی و وزش باد در دماها   د یبرف شد   زشیاز ر   ی ناش
که به برخاستن و پراکنده شدن برف    نیی پا  ار یبس

کوالک    . شود ی منجر م  د یو کاهش د   ن یاز سطح زم 
  ی همراه با بلورها  یاز برف گردآلود، گاه  یتوفان

رانده    ید یشد   العادهباد فوق   له یوسکه به   خ،ی کوچک  
د  قدرت  عمالً  و  م  د یشده  صفر  به    . رساند ی را 

 وپ(، طوفان. 
ک.؛ وېڤ  = مربوط،  رابطه، لمس څیو-ےم- پُف

وېڤ   تر   ~ تُلۈ  نهوېن،  نه  وهذ  موږج،  باب 
نِست=از آنها پدر کالن شان مرد، و آنها گریان  
کمی کنند، مثلیکه به آنها هیچ ربطی ندارد) تقریبا  
هیچ ارتباط ندارد(؛ تر تو ~ نه بافت! تو را دست  

 زدن" لمس کردن" ممکن نیست.
 = ب. نام گیاه. پُفیَجک
پف کپُفیَڅک برای  سوراخ  آنبان  =  یا  خیک   .

 آبازی. م. ښۈن. 
پَق)مث.( پُِقکث  پُق،  یو  قد؛  پخش  قد،  کوتاه   =

چاِرک= او مرد قد پخش بود؛ پَق بچه زهن نیثت  
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پۈت(= دخترک چاق میشیند   - ات اندیزد) َچستۈن
 توپ(. - و میخیزد) چیستان

= زدن به گونه های پر از هوا) بازی  ذئد  پُقچے
 زنانه(. 
ونه های پر از هوا با  = گونه یی، زدن به گپُقچے

مشت) بازی(؛ پُقچے ذ.= زدن به گونه های پر  
از هوا با مشت؛ دایم ېن ِږنِکېن پُقچے ذاد سورېن  
اند= در گذشته ها، زنان معموال در عروسی ها  

 بازی پُقچے میکردند.  
 .= مست ک. پََکر چ

ذه، ار پَِگل نه واښے، اه    -= مست، دیوانه؛ اهپََکر
 نه افتی، ای دیوانه!. ~!= اه بچه از بام  

 . ے = مستےپََکر
محدب وک)پ =پُگ پُگ    طرف  ًمشک  یے  بجل(؛ 

و دو    بوکات ذیۈن ېن ِچگ ناست= یک بجل  
ِجگ)طرف  گردی م.  ایستدند؛  بجل  مقعر  جیک 
 (. کجی

= پیشتر، وختر، زود تر؛ تو َدذ ~ یثچ=  دے  پِگاه
 تو وخت تر می آمدی. 
  ~ = سابقه، کهنه، قبلی؛ یِد  پِگاه نینج، پِگاه یینج

ِژنِج ښا= این برف کهنه است؛ یه ~ َمښ ته نه  
بافت آش، َغنِک ُدخ یه ذید= آن باقالی کهنه برای  

 آش خوب نیست، بوی بد میدهد.
: به پِگاه یے، به پِگاه یے یث = به موقع،  یے  پِگاه

پیشتر، وختر، زود تر؛ به پِگاه یے یث دے څه  
جمب نه ذید= اگر کندم را   زئز ٲم، یِد َکښت جای

 وخت تر پاک کنیم، در کجا آنرا ذخیره کنمی.  
= مدت ها پیش، وخت، حاال وخت؛ ~ پیرے  پِگاه

مو َغلَبه چوږج= پیری وخت باالیم تاثیر کرده؛  
ِشچ   دولت  وخت    ~وم)مث.( ردے  حاال  لۈد=  

 دولت برایش گفته است. 
ِملالیے  َصغیره-پِگاه یا  هنگام؛  زود  صغیره   =
نده ڤے یت یا ~ = یا اینکه مالی خوانده باشی  خوا

 یا اینگه صغیره زود هنگام. 
ښاج=  پَُگک  ~ مغز؛  بی  خالی،  پوک،   =

 خسته)زردآلو( خالی. 
 = کسیکه از در و خانه مواظبت میکند. بۈن پِِگل
 = دروازه بان، صفا کار در و خانه. ےبۈن پِِگل
 = سنگ برای لبه بام. سئد -پِِگل

ذیے= از    - بام، ساحه دیوار؛ ار ~ نه= لبه  پِِگل
 بام نه افتی. 

بد قواره، بی قیافه؛ یو    -۱=    پَل پوتَک، پَل پوته
دۈند ~ ادے، خو بشهند پوښاک نه پِنِیزد= او آنقدر  
  - ۲بد قواره است که پوشاک خوب را نمی پوشد.  

 قد پخش. 
 .= آفتاب برآمد. پَل چ 

نجام  .= حرکات بی نظم با پا، اپاَلتَک، پاَلتَک چ 
 دادن حرکات بی نظم با پا. م. پَتََدخ. 

نی)پاَلچ گیاه  ب.   = (Calamagrostis 
turkestanicaڤهرېت=  -ناو  ~ وئب  - ۹ذیس 

درزه نی بیاورید؛ وے ِکلَنَدک تیر تے راست   ۱۰
وے ~ ِکنېت= باالی وستک)چوب های کوچک  
 بین دو تیربرای پوشش بام( نی را هموار کنید. 

 نا توان؛ به ~= توانا.   = توانایی؛ بے ~=پاِلخت
 = پالستیک. پاَلستېک

= تنه علف بدون برگ؛ واښ پهرک څه َرزد،  پاَلل
وے واښ تنه ته ~ لۈڤېن= وقتیکه برگهای علف  

 می ریزند، تنه آنرا ~ میگویند. 
 = کار ک.، مصروف بودن. پاَلیستاو
= تاول، آبله یا ورمی از سوختگی پوست،  پِلبئخچ

ورم   ذ.=  پِلبئخچ  زخم؛  از  جای  شدن  آبله  ک.، 
دستم   ذاد=  پِلبئخچ  خو،  ثد  ذست  مو  سوخت؛ 

 سوخت و در آن تاول پیدا شد.
 = درخشش ، فلش پی در پی. پَل-پَل

 (. Incarvillea olgae)انیانار  چ ی پ = ب.  پِلپِلَک
توپِلپهنگ های  دانه  پخته  -=اولین  نو  که  ت 

میشوند؛ ~ سر پِرا توذ پِست خو، پے ِدشید دے  
ت که نو پخته  -اولین دانه های توڅه ِکنېن= "~"  

 میشوند و در بام هموار میکنند تا خشک شوند. 
سوختن؛ یِد تو یاڅ به یېله پُلت=    - ۱=  پُلتاو، پَلتاو

میسوزد؛ کم  کم  بسیار  خو    -۲آتشت  دادن؛  جال 
موزه یېنے رهنگ چوږج خو وهذ پَلېن= او موزه  

 های خود را رنگ کرد و آنها جال میدهند. 
خاک  فت   -۱=  پِلته یِد  ارکین؛  شمع،   ، چراغ  یله 

روغن پے مم ~ نه فِراپت= تیل به فتیله نمیرسد؛  
 َڅن ~ = فتیله تفنگ های قدیم. 

 =فتیله. پِلته
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= بسیار باریک، ظریف) در مورد تکه،  پِلځئغَک
پارچه(؛ یم مو ُکرته ~ = پیراهن من بسیار ظریف  

 است.
کلوله؛ یے چیز تر یے چیز  -= کلوله پُلخهک-لخپُ 

گه َگد څه نه سۈد، وے ته ~ لۈڤېن= یک چیز به  
آنرا   نمیشود،  مخلوط  دیگر    " پُلخهک-لخپُ "چیز 

کلوله میگویند؛ ذۈغ ار َکش آش څه ِکنېن،  -کلوله
ِسرۈد= وقتیکه دوغ را با آش    "پُلخهک-لخپُ "یه ته  

 جدا میشود. " کلوله-کلوله"داغ یکجا میکنند، دوغ  
پُلخوته پُ  پُلخوتَک   پُلخوت،  ناتوان،    لُخت،   =

ضعیف، سست؛ یو پُلخوتَک، دے څاو ته تیار نه  
 ِکښت= او ناتوان است، درو را تیار نمی کند. 

 کلوله(. -= سوخته، جدا شده)کلولهپُلخچ
قیافه؛    - ۱=    پَلخوته  ث  ~ رهنگنا خوشایند، بی 

نا   بچه  او  ِکښت=  نه  ُخش  وے  غهڅ  یو،  ِغذه 
 و دختر او را خوش نمکند. خوشایند است 

= خود را دراز کشیدن، دروقت خوابیدن  پِلڤوږځ
 جای کم گرفتن. 

.= قرت کردن با سر و صدا، مکمل  پِلَق: پِلَق ذ
ذاد=  پِلَق  یه پِش وے گوښتے  تا آخر؛  خوردن، 

 پشک گوشت را مکمل خورد.
پُلقار آن  چوب  -پُلقار،  توسط  که  است  چوبی   =

سنگ   یکنواخت  بررسی  چرخش  را  آسیاب 
 میکنند. 

 = بب. پول. ۱  پُلَک
= پتک) چکش کالن(؛  ذئرڤ ات پُلک=  ۱  پُلک 

 داس و پتک؛ پُلک ذ. = پتک ز.؛  
= مو گل، شینیون مو؛ ~ پېَچک  ، پُلَکک  ۲پُلک  

 نۈل تے = مو گل در نوک موی بند گره میشود. 
ته  ۲  پُلَک ُوز  = پرش، خېز، جهیدن، جستک؛  

با یک   من  اُم=  ِزبَن  تیر  تر  وئذ  دم  تئث  یے ~ 
 جستک از این جوی میپرم. 

= پتک زن؛ ِسپُن میزد اند ارهی آدم  ذهذیج -پُلک
َمَگم ڤِیېن: ییو ِوستاذ، ییو دهمیح، ییو ~= برای  
ساختن اسپار سه نفر باید باشد: یکی آهنگر، یکی  

 ن. پمپ گر، یکی پتک ز 
 = چراغ تیلی، شمع. پُلَک، پِلَک
چهرڤ=  پُلَک پُلَک  روغنی(؛  چراغ)چراغ   =

 روغن چراغ. 

  یا  آنموزه گونه   یفارس  ا ی  ن ی پوت  ای چکمه  =  پِلُک
است که معموالً هم پا و هم قوزک پا را    افزاری پا
  ی ها تا زانو و گاه تا باالچکمه   ی . برخپوشاند یم

 وپ.  . پوشانند ی ران را هم م
= ساقه، خربزه، تربز، کدو: خربزه ~= ساقه  پَلَک

 خربزه. 
 =پَتَک. پُلک
 =تنه خربزه یا تربز. پلَک
  - = مترسک، مرد پوشالی؛ ~ ِکن، ِوذچ مهپِلناو

خیرت= مترسک کن که گنجشک غله را نخورد؛  
مرد  -تو مانند  تو  ِوروڤج=  تے  رهنگ   ~ ت 

خوردن،   گول  ِستاو=   ~ استی؛  ایستاد  پوشالی 
ساکت بودن مثل مرد پوشالی؛ یو ~   فریفته شدن،

مرد   مانند  شده  ساکت  او  رېذج=  خو،  ُسذج 
 پوشالی. م. پِدماو، پِڅۈم. 

= خانه و کاشانه؛ یو دے خو ~ اند نه نیثت=  پَلَنَدر
 او خانه خو نمی شیند؛ در ات ~= در و خانه. 

، صدا در  "پلق"= صدای با غرش پِلوقست، پِلَقست
اڅ ~ اس وے  اثر اصابت چیزی در اب؛ یو ِژن

از زیراو با یک   " َمشک " اند ذر ُست= خیک -بیر
دار خطا خورد؛ یو ُکدے وے    "پلق" صدای غرش

قرت   پلق  را  نان  ذاد= سگ  غئڤ  پے   ~ گرذه 
 کرد.

 = چویچه یا خط زمین؛ م. انجیڤد، بَست. پَله، پَلله
= درو کردن خالف جریان آب، یا  بُر-بُر، پَلله-پَله

 از پاهین بطرف باال. 
پَلهنگ -پَلهنگ کرِم    ِچخیرج= -ِچخیج، 
از    ( Lampyridae)تاب شب  نامش  خالف  بر 

ز و  حشرات  و  سوسک   رمجموعهیخانواده  ها 
پران    رشاخهیز م   ا یغالف  باالن  .  باشد ی قاب 

که فاقد    کنند ی م  د یشب تاب نور سرد تول  ی هاکرم 
نور    نی . اباشد ی فروسرخ و فرابنفش م   ی هاف یط

  ر ینانومتر متغ  ۶۷۰تا    ۵۱۰که طول موج آن از  
م رنگ   تواند یاست  سبز    ی هابه  قرمز    ایزرد، 

  دهیعق   ن یبر ا   شتر یشود. دانشمندان پ   ده یرنگ د کم 
شان    ی فسفر  ی حشرات با نور شفق  نی بودند که ا

  ی ریجفتگ   یموجب جلب توجه جنس مخالف برا 
م  ی برا  د یص   ا ی تحقشوند ی شکار  اما  که    ی قات ی. 
گروه  راً یاخ محقق  ی توسط  سرپرست   ن ی از    ی با 

شده است    ام کاک انج  ی رافائل د   ،یک یدانشمند بلژ
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به    یشب تاب از نورده  ی ها که کرم  دهد ی نشان م 
با    یبرا   یدفاع   ستم یس  ک یعنوان   مقابله 
م   انیشکارچ حدود  کنند ی استفاده  در  تاکنون   .
معتدل    ینوع حشرات در نواح   ن یگونه از ا   ۲۰۰۰
از آنها    یار یشده است. بس   یی شناسا  ی ریو گرمس 

مرداب مناطق  جنگل  ی در  که    ییجا   ، یو 
داشته باشند   ی دسترس یی به منابع غذا شان یالروها
ها هر دو جنس  گونه   شتریب  ن ی. در ب کنند ی م   یزندگ

  ی بعض  ن یپرواز دارند. اما در ب   یی نر و ماده توانا
نم گونه  پرواز  به  قادر  ماده  جنس    . باشد ی ها، 
کرمها  د یتول  : نور  د یتول   سمیمکان توسط    ی نور 

است با عنوان    یی ا یمیواکنش ش   ک ی  جه یشبتاب نت 
و   ی تابست یز عضو  در  در    یاژه یکه  عموماً  که 

تحتان  انجام    یقسمت  است  شده  واقع  شکم حشره 
  ن یفری به نام لوس   یاروند ماده  نی ا  ی . طرد یگیم
. البته  کند ی نور م   د یشده و تول  ب یترک  ژنیاکسبا  

  د یتول   ند یدر فرا  فرازیلوس   مهم با نا  یگریماده د 
عمل    زور یماده به عنوان کاتال   ن ی نور نقش دارد. ا

 وپ. . کند یم
= بی شیمه، بی قوت، کند؛ عجب ~ غهڅت  پِلهود

ِکنے= چطور یک دختر بی   نه  پَت خو  نَی،  تو 
را   خود  حتی  که  استی،  م.  شیمه  نمیکنی.  بلند 

 ِشلتهپَک. 
 = پالن. پِلۈن، پِلهن

اتکا، تکیه؛ َدم ژیر ارد ~ ذهذ، یِد مه    - ۱=  پَلۈن
واښت= برای سنگ چیزی اتکاه بده که نه افتد.  

بالشت؛ دے ُځِلک بچه ره ~ ذه، آل مه سۈد=    -۲
 بالش در پهلوی بچه بمان که لول نخورد. 

وے  پِلېلۈن یو  نگهداری؛  مراقبت،  مواظبت،   =
ث ~= پسر اندرش دایم از او  -پُڅېج دایم پِس وے

مراقب میکند؛ یو پِس وم غهڅث لپ ~، ڤیرته ښا  
او را زن   آن دختر است، شاید  او مواظب  وم= 

 میکند. 
انفجارذهذیج  - پَمبه پرانے=  ته    " ، سرنگ  ِدگه 

خو جایېن ات، ~ ته سر ِزبا وم پِلته پِذینت خو،  
پنهان   را  خود  دیگران  ِزبین=  بون  ژیر  یے  تر 
میکنند و انفجاری فتیله را در میدهد و خود را به  
ِسُرنگ   پران.م.  ِسُرنگ  م.  زیر سنگی میرساند. 

ِدگه ته خو جایېن    " ، سرنگ پرانےپران= انفجار
ذینت خو، تر یے ژیر  ات، ~ ته سر ِزبا وم پِلته پِ 

و   میکنند  پنهان  را  خود  دیگران  ِزبین=  بون 
زیر   به  را  خود  و  میدهد  در  را  فتیله  انفجاری 

 ذهذیج.  -سنگی میرساند. م. پَمبه
انفجاری؛    -۱=  پُمبه مواد  انفجار؛    -۲امونیال، 

پُمبه ذ.= انفجار د.؛ وے کویېن ~ ذاد= کوه را  
د.، سر و صدا    انفجار دادند؛ پُمبه ذ.= داو و دشنام

نداختن؛ څه نه یَدے، ~ تو ذهم= اگر نیایی، تو را  
 دوا و دشنام خواهم داد. م. بُمبه. 

= پوست)پوسته(، زخم؛ وے زخم پُمچ ڤیسچ=  پُمچ
اده   َدذ  ثد خو،  زخم آن پوست گرفته؛ دے ذست 

اندیزد= دست اوسوخت، حاال پوست آن    ~دے  
 دوباره میبراید. 

پَُمنَک ذ .= پوپنک دادن؛ گرذه  پَُمنَک= پوپنک؛ 
یِد   لهک،  مه  اند  اینجا    ~یۈد  را  نان  تو(  ذېد=) 

کل شدن؛ تو کیل ~    - ۲نمان که پوپنک میزند؛  
 ذاذج= سرت کل شده. 

= کرک) پشم نرم زیر زیر موی های بز  پُمهن
اُم اس هر   ُوز  استفاده میشود(؛  بافتن شال  برای 
سر پنجاه گرهم ~ زاښت= من از هر رٲس پنجاه  

 ک گرفتم. گرام کر
یا  پَنَجک بافت  نوع  پنج رشته موی؛  از  گیسو   =

ازۈ مو؛  پَنَجک  - شینیون  ازېد  وهفېن خاَښک،  ته 
"،  خو، ذهذېن قَفا وے= از پیشرو گیسو" خاَښک

مقابل آن گیسو"از پنج رشته" و در عقب آنها را  
 گره می زنند. 
 = دوختن تل در پاشنه چموس، موزه. پنجه پارگے
دار، خال دار، با خال در سر؛  = لکه  پنجه رۈښ

- حیوانات کالن شاخدار:~ ژاو وم پیڅ ارد نقطه
نقطه، سفېد ات تئر= گاو خال دار که در روی آن  

 لکه های سیاه  و سفید باشد. م. ِخنئښ 
دو قسمت میشود؛ تو ~  پَنَځله به   ، بار  بسته،   =

 َکښال ُست= بار تو کشال شده.
تَیر  پَنَچر ~)کۈږځ(  =پنچر، سوارخ؛ وېڤ موتر 

 ُست= تیر موتر شان پنچر)سوراخ( شد. 
 = پند، نصیحت. پَند

= غوره؛ یه مون ته خیداو نه بافت، یه َغل  پَنَدک
~= آن سیب هنوز خورده نمی شود، هنوز غوره  

 است.
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مو پِنښۈن،  پِنۈن پنهان؛  یے-=  تو    -ند  اس  چیز 
پِنۈن نِست=  از من چیزی از شما پنهان نیست؛  

 پِنۈن چ.= پنهان ک.، پت ک.  
 = پوشیدن. پِنیوداو
اس دے تو ~  -= ترس، تهدید؛ ُوز ته اِکپوپِسه

ښاج نه ذئر اُم = من از این تهدید ات نمی ترسم؛  
داو= ترساندن، فریاد زدن باالی کسی،  ئپوپِسه ذ 
یو قرار چود=  - .؛ پوپِسهتهدید ک  ذاد ات  م وے 

 من سرش فریاد زدم و او آرام شد. 
پوپِسه-پوپِسه ترساندن،    -۱=  کارے چ.-کارے: 

تهدید ک.؛ لَپ ~ دے مهک= او بسیار نترسان؛  
تو ته ښا دېڤ خو ِزریاتېن لَپ ~ ِکنے= تو شاید  

سرزنش    -۲بچه های خود را بسیار تهدید میکنی.  
عیبے نه چوږجت اته، یو    کردن؛ یو ِغذه یے چیز

وے ڤِرا دے تئث وے ~ ِکښت= او بچه هیچ کار  
 بد نکرده، اما برادرش او را سرزنش میکند. 

 پوپے= کاکل دار. 
مرغ هاللی؛  ۱َچښ  -پوپے یو    - ۲=  ترسو؛  آدم 

، گهپ ذئد نه ڤهرذېد= او در نزد من  ~پے مو  
 مانند مرغ هاللی است، گپ زده نمیتواند. 

نپوچ )به    ان یهذ قل= گپ پوچ؛  = پوچ، خالی؛~ 
نشانه delusion:  ی سیانگل از  جنون    ی ها( 

اعتقاد غلط در مورد    ی ( بوده به معنیش یپر)روان 
موجه    ل یاست که با وجود دال  ی خارج  قت ی حق  کی

و   شود ی آن بر آن اصرار م  ه یو شواهد آشکار عل 
را  دهیعق   نیا عالقهٔ  خالف    ی اعضا   ریسا   ج یبر 

ً یم کاذِب ع  دهٔ یعق   ان،یهذ   فرهنگ شخص است.    قا
هوش    شدهم ی تحک با  که    یِ فرهنگ  نهٔ یزم   ا یاست 

  ان یانواع هذ   ن یعتر یشا  . ست یدرمانجو هماهنگ ن 
هذ  آس  یها ان ی شامل  و  بزرگ    ،یمذهب   ب،یگزند 

با گفتار    ان،یانتساب، و حسادت است.هذ   ، یمنش
وپ؛  . باشد ی و توهم متفاوت م  یتراشآشفته، واژه 

نقلے   پوچ  زدن؛  پوچ  گپ  چیداو=  نقلے  پوچ 
 مهکے= گپ پوچ را نزن. 

 = پوچک)مرمی(. پوَچک
 = گدار زدن. پود ذئد

انگل  ا یگدار  =  پود )به   Ford:  یس یآبنما 
crossingبخش به  سطح    ی (  گفته    ک یاز  راه 

  ی است و آب از رو   یارتفاع کم   ی که دارا  شود یم
وپ؛ جای عمق کم دریا؛ ِزُدد ار  .کند ی آن عبور م 

َښڅ خو، لۈدے:" یۈد اند ~، حوش نِست= او در  
آب داخل شد و گفت که اینجا گدار است، حوض  

 نیست. 
پودر  پوَدر ذئد=  پودر  مالتاو،  پودر  =پودر؛ 

 مالیدن، پودر زدن. 
 = پودری، معتاد. ےپوَدر

 = تلک موش، دام موش. انجهڤیج - پورگ
 = موشک، چوچه موش. بُڅپورگ  
= بی حد ضعیف، بی حدنا توان؛ یم  موږج  - پورگ

~ تے خو وېذد ات، دۈند ُوښیار ادے= او خود  
 را به نا توانی زده، آنشقدر هوشیار است. 

ذاد= موش  پورگ = موش؛ َوم مو قهپے پورگ 
 بوجی مرا سوراخ کرد. 

یورگ- پورگ غار  یئث-رئز،  موش،  سوراخ   =
لکلور. سوزن من در  موش؛ مو ار وے ~ ذاد="ف 

 سوراخ موش افتاد. 
پورگ )نام    نای کارول  یکمرکول=  ِوذچ  -پورَگک، 

گونه از   کی( نام  Sitta carolinensis: یعلم
 .وپ. م. باب ِغلۈَمک، َچقَک. است   یکمرکول   ره یت

= پوش، در چیزی پوشیده، جز کلمه مغلق  پوښ
پوښ=  - پوښ، سیاه-، مثال: تئر"پوشیده" با معنی  

 پوش. سیاه  
ج. پوښاکېن  محلفه؛  پوښاک،  لباس،  پوشاک،   =

وېڤ پوښاکېنے اس وم کمپیر پَرجوڤد= او لبلسها  
را از نزد آن کمپیر گرفت؛ بچه پوښاکېن چوږج  
را   ها  بچه  لباس  یکطرف=  اند  ِکلۈخ  یکطرف، 

دیگر طرف"    "یکطرف و از کالن ها را یکطرف
 جدا کردند. 

 = خیاط. انڅهڤیج-پوښاک
  شویی. = کاالِزنئد- پوښاک
= مژه؛ وم اند ېن دراز ات تئر پوښچېن=  پوښچ

 او مزه های دراز و سیاه دارد.
 = پوشیده. پوښیده

دۈاَک پول  دۈ،  پیگگی  پول  پیگگے)  بانگ   =
پول)    -بانک  کیف  یا  پول  بکس  خوک(،  بانک 

 بکس جیبی خورد(. 
 = پول. پول

  ی اژ ی( آلSteel:  ی سیپوالد )به انگل   ا یفوالد  =پوالد
درصد وزن    ۲٫۱تا    ۰٫۰۰۲  نیاز آهن است که ب 

در    ر ییآن کربن است. خواص فوالد به کمک تغ 
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  ی حرارت   ات یو عمل  یاژ یدرصد کربن، عناصر آل
استحکام    لیقابل کنترل است. استفاده از فوالد به دل

آن در ساخت    ن یی نسبتاً پا  مت یو ق  اد یز  یی کشش نها
  ی هاسازه   ،یساختمان ساز   ل یاز قب   ی مختلف  ع یصنا 
کشت   ،یرساخت یز قطارها،    ها،ی ابزارها، 

ماش تجه  ن ی خودروها،  سالح   زات یآالت،    ی هاو 
 وپ.   کاربرد گسترده دارد. ی نظام

 ی. پوالد  ا ی  یفوالد =پوالِدن
با  پولناک با پول؛ پولکناک کنسرت= کسنرت   =

 پول) کنسرت با پرداخت، رایگان نسیت(. 
- هزینه، قیمت، پول؛ چای ~ ته مو رد ک   =ےپول

 اِد دهِکښت= او چای پولی مرا میدهد. 
= کرک) پر نرم در پرندگان(، پر؛ دم َچښ ~  پوم

پوم   بکن؛  ماکیان  های  پر  یا  کرک  ِکن=  ُرت 
مانند کرک"پر   رهنگ او  یو=  سبک    "تےَسبُک 
 است.

 =پر)پرنده(. پوم
کتاب،   ~=آخر  ِکتاب  بقایا؛  پایان،  آخر،  پون= 

 تۈن ~= پایان داستان؛ پون آڤه=بقایایی آب. داس
پوناڤه بقایایی  پوناڤ،  )پون+آڤ=بقایا+آب(= 

آب، آب استفاده در زمین) آبی که بعد ازآبیاری  
زمین خارج میشود(؛ ُوز اُم خو ِزمڅ پوناڤ تیر  
شده   استفاده  آب  با  را  خود  زمین  من  ذاد=  َښڅ 

 آبیاری کردم. 
 َسَرک(. = قسمت کندی تخم مرغ) برعکس  پونَک

 = پر. پهر
 = برگ. پهرک

 پهست= پست)برعکس بلند(. 
قهد  پهست مو  ند  مو  پست؛  پست  ~=  من  قد   =
 است.
 = گوش کالن. غۈږ پهلچ

 = لب کالن. پهلچ غئڤ
پوست    - ۱=  پهلچ برش  پوست؛ ښیج ~=  برش 
ڤا    -۲گاو؛   تو غئڤ ~ ات،  یا کشال؛  لب کالن 

 شهندے= لب تو کشال و باز می خندی. 
وے دے  ئچرخ خوردن؛ چیز ~ س =  پهلے گرذون

را   خود  تندور  سر  در  را  خود  چرا  ارد؟  ِکڅار 
 سائیده چرخک میزنی؟ 

 = پهلو. پهلے
 = پهن. پهم ، پهمے

عرقه  پهم  َدخ،  ~    پهم  لَپ  یِد  شانه؛  چهار   =
 ِجوۈن= آن جوان چهار شانه است. 

 = روده کالن. پهم درمۈن
 = کوزه ماست. پهی ُکزه

مزه ِچس ٲم=    = ماست؛ کو ڤهر دم تو پهی ۱پهی 
 بیار مزه ماست تو را بچشیم. 

پۈ  - پۈت برای  بهند-بهند،  آسیاب  در  سوراخ   =
ِخدارج    ~ یو  ېن،  پِجېن  څه  وے  تر  بهند  تناب؛ 
اند= تنابی که در سوارخ  آسیاب تیر میکنند بنام  

 ~ یاد میشود. 
=توپ، توپک؛ ~ بئښتاو= توپ بازی) بازی  پۈت

تیر   ِدشید  َغل  یِخ  وے  بئزد=  دختران(؛  پۈت 
پۈت   میکند؛  بازی  توپ  هنوز  بام  در  خواهرش 
ک.؛   سقوط  خوردن،  لوله  س.=  پۈت  گهښتاو، 

ذاد، یو پۈت گهښت خو، ذاد ار تَگاڤ=  جۈندار اُم  
من قچ را زدم، آن افتید و بطرف پاهین لوله کنان  

 سقوط کرد. 
 = توپ بازی کن. بازیج-پۈت
 = توپ بازی کردن. بئښت-پۈت

پوست؛ یو وېڤ وهرگېن پۈست ات    - ۱=  پۈست
را   ها  بره  سینه  و  پوست  او  زئزد=  ڤُکث  سینه 
پۈست   وے  اند  جۈندار  وے  اما)امما(  میگیرد؛ 
ویستاذ ارد ذهذېن= اما پوست قچ را برای استا  

دے    - ۲میدهند؛   ...(؛  پیاز،  کچالو،  از  پوسته) 
َکرتُشکه پۈست ِکن= این کچالوها را پوست کن؛  

ک.؛   پوست  چ.=  خسته  پۈست  وېذداو=  پۈست 
کردن، از جان سیر ک.؛ پۈست ېن ِدگه مو وېذد=  

 مرا اصال به عذاب آوردند. 
تے    - ۱=  پۈستَک دے ~  پوستی)خورد(؛  فرش 

بنشین؛  پوستی)خورد(  فرش  این  سر    - ۲نِث= 
پوست؛ دے ~ زئم خو، ذپهن اُم، ِکن اُم خو رد  
پردازش   و  میگیرم  را  پوست  این  پۈستینَک= 

 یک پوستینک جور میکنم.  میکنم و برای خود 
 پوسته) از کچالو، پیاز، ...(.   -=پۈستهک
این  پۈستین تَرېد=  ِشتا  پوستین؛ مے ~ زئز،   =

 پوستین را بگیر که در بیرون سرد است. 
پۈشپۈش-پۈش زبانی؛  نرم  نرم  - =  چ.=  پۈش 

 زبانی ک. 
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= چو، برو! آنسو تر برو!)  ُچښ-ُجښ، پۈی-پۈش
ۈڤېن= برای  اسپ را صدا زدن(؛ اس ڤارج ته ~ ل

 اسپ ~ یا چو میگویند. 
پۈَښک  ڤِدیرم  - پۈَښک جاروب"پَُشک"؛   =

ڤِدیرمېڅ ته سئر ِدُرښتے ِزدېن= بکمک جاروب  
 پوشک، درشتی های غله را پاک میکنند. 

 = کارگر راه سازی. مازیج - پۈند
= راه؛ سهذجېن تر پۈند= آنها به راه افتادند؛  پۈند
ِدگه= ر- تو اند  ِدگه، مٲش  پۈند  تو  دیگر  ند  تو  اه 

طرف است و راه ما طرف دیگر؛ وهذېن خو پۈند  
بِنئسچ= آنها راه خود را گم کردن؛ پۈند انجیڤد=  

 راه گرفتن؛ پۈند تیداو= راه رفتن. 
 = راه گم) کسیکه راه را گم میکند(. بِنئسچ-پۈند
پۈن-پۈند مشایعت،  ِدڤېسیج-ِدڤېسیج،  رهنما،   =

چے ~ خو قتے زئز= یک رهنما  -همرایی؛ یے
 ا با خود بگیر. ر

= راه باریگ از طریق دامنه کوه یا جنگل؛  پۈندېڅ
~ تیر سٲو خو، پے وے تهخ نۈل نَښتے= به    ےد 

 همین راه برو به سر کوه برایی. 
 = عجیب، غیر عادی، حماقت. پېتََره، پېتََرگے
 = خراب؛ پېتۈن چ.= خراب ک. پېتۈن، پېتون

 = اسهال. ۲پېچ
ند بشهند رهنگ  -مو= موی بند؛ یم یے ~  پېَچک

 نه ُسذج= یک موی بند من خوب رنگ نشد. 
 = موی بند. بهند-پېَچک

پېچۈن عشقے  ب.  پېچۈن:    چک یپ= 
(Convolvulus) . 
پَږنیځ  پېچۈنتاو  وم  خو،  زېن  تیت  پیچاندن؛   =

غئڤ ارد پېچۈنین= روسری را میگیرند و بر سر  
 " می پیچانند. "برای دوغکوره سفالی 
 قپقان. = دام، داَمک، پېذ، پېذک

نام    نی که همچن   یِلپُرس  ای جذام، خوره    =پېس با 
م  ی مار یب شناخته    ی مزمن  ی مار یب   شود،ی هانسن 

باکتر توسط  که  و    لپره   وم ی کوباکتریما  ی است 
در    . شود ی م  جاد یا  سی لپروماتوس   وم ی کوباکتریما

عفونت  ا  ی ناش   ی هاابتدا،    ی عالئم  ی مار یب  ن ی از 
به مدت   ا   ۲۰تا    ۵ندارند و  به  صورت    ن یسال 

شامل گرانولوما    یماریب  نی .عالئم امانند ی م   یباق
پوست،    ،یدستگاه تنفس  ،یرامونیپ   یدستگاه عصب 

چشم  مو  باعث    ن ی.ا شود ی ها  است  ممکن  عالئم 

نت   ی ناتوان  در  درد و  دادن    جه یدر حس  از دست 
مکرر    یهاب یآس  جه یاز دست و پا در نت  یی هابخش 

ممکن    نی چنشود.احساس ضعف و ضعف چشم هم
ب  در  اصل  جاد ی ا  مار یاست  نوع    ن ی ا  ی شود.دو 

موجود در هر    یهای بر اساس تعداد باکتر  یمار یب
تشخ م  ص ینوع  پس شود ی داده  و    یالر یباس  ی: 

دو نوع جذام بر اساس تعداد   ن ی.ا یالر یباس  یمالت
  حس ی ب  ی پوست  ی هاو لکه  ف،یضع   ون ی گمانتاسیپ

  داد تع  ی الریباس   یکه در پس   شوند ی داده م  ص یتشخ
  ی کمتر است و در نوع مالت  ایها پنج عدد لکه   نیا

  ن یاز پنج عدد است.ا  شتر یها بتعداد آن   یالر یباس
رنگ   یمار یب مشاهده  از  استفاده    د یاس  ی زیآمبا 

بردار بافت  در  طر  ا ی  ی پوست  ی فاست    ق یاز 
واکنش    DNA  ص یتشخ از  استفاده  با  فرد 
م  ص ی تشخ  مراز یپل  یاره یزنج ن  ی .اشود ی داده 
  کنند ی م  ی که در فقر زندگ  یافراد   انیدر م   یمار یب
  ق یاست که از طر  ن یبر ا   ده یتر است و عق   ع یشا
  ن ی.اشود ی به انسان منتقل م   ی تنفس  ی ها قطره   زیر
ب   یمار یب دسته    ی عفون   اری بس  یهای مار یاز 
 وپ. . ست ین

= ماندن، ماندن به پیش؛  دئپېښ بهر: پېښ بهرذ 
 پیش بمان. مو ڤارج ارد پېښ بهر ذه= اسپ مرا به  

تیژداو، پېښ زئښتاو  = پیش کردن)کسی(؛  پېښ 
ُوز اُم وېڤ پېښ تیژد خو، ییو اُم انجوڤد= من آنها  

 را پیش کردم و یکی را گرفتم. 
 = پیش قبض. پېښ قَوځ، پېښ قَبځ

یے  پېښ تے  وئذ  مم   ~ یے  وعده  در  پیش؛   =
چاِرک تاقه یث کار چوږج= در وعده پیش یک  

کرد؛ پېښ وختېن=    مرد تنها باالی این جوی کار
 وقت های پیش. 

 = پیشا پیش. پېښ پېښا
 =ادرار.پېښاب

= قطعه مثلثی) به شکل قطعه مثلثی آهنی  پېښاوېز
 طرف پاهین(. 

پېښ-پېښ مدت پېښ - ته- پېښ،  در  بتدریج،   =
پېښ ُغله ُست=  - ته-زمانی، کم کم، بوقت؛ یم پېښ
پېښ عقلے  -ته- ته پېښ-کم کم او کالن شد؛ انسۈن

- انسان بتدریج عقل دار میشود؛ پېښ دار سۈد=  
پېښ دهذ گهپېن ِرنوښَچک سېن= کم کم  این  -ته

 گپها فراموش میشوند. 
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= چوب، تیر) در روزن خانه(؛ ~ تیر  چوب-پېښ
باالی   دارد(  قرار   (~ تیر  ښهدهخت=  اس 

 تیرښهدهخت. 
- = پرسان ک.؛ اگه مو څه پېښڅېن ، لۈمپېښڅتاو

 م. ته= اگر مرا پرسان میکنند، من میگوی 
م خالص ُست= از  -= خواستن؛ اس وے ~پېښخا

خواست آن خالص شدم؛ پېښخوا چ.= خواستن؛  
چود،   پېښخوا  ضیا  نُر  ڤا  بېکے  ک.؛  سرزنش 

ڤُد= بیک امروز  -لۈدے:" چیز اردت تر څاو نه
به   چرا  گفت:"  و  کرد  سرزنش  را  ضیا 

 درونرفت؟" 
 = خواستگار. پېښخاگر
 = پیشرفت. پېښَرفت
 قطار اول. = پیشرونده، در پېښرو
 = پیشقدم. پېښقََدم

= پاداش به شوهر) از طرف اقارب زن  پېښَکښ
یا شوهرنو او اگر طالق بخواست خودش صورت  

 گیرد(. 
 = پیشکش، تحفه. پېښَکښ
در  پېښکوڤه و  است  سواربراسپ  =کسیکه 

پیشروی خو کس دیگر هم سوار کند.)سواری دو  
 میگویند(.  "پېښکوڤه"نفره؛ نفر پیشرو را  

= پیشکی؛ پېښکے مو غۈږ خبر  پېَښکے، پیشکی
 ِکن= پیشکی مرا خبر کن. 

 = پیشگو. پېښگو
 = پیشگویی. پېښگویے

 = پیشنهاد؛  پېښنِهاد چ.= پیشنهاد ک. پېښنِهاد
 = پیشوا. پېښوا
 = پیشوا، رهبر. پېښوا

 =فرش پوستی برای چرخ ریسیدن.  پېښوار
دروازه  پېښواز ارمجهج=  غئڤ   ~ َوم  داالن؛   =

 اهین است. دالن از پ 
 = مالقات؛ ~ اندجیڤداو= مالقات ک. پېښواز

پیشانی؛ فِراخ ~= پیشانی کشاده؛    -۱=  پېښۈنے
دے، مو  ے  ند چیز ~ د - بخت، سرنوشت؛ مو  - ۲

تمام   که  اسن  بخت  چه  از   = مود!  فُکث  مال 
 حیوانات من مردند! 

بعد از نصف روز؛    پېښین، پېښینَک  پیشین،   =
صف روز بود  پېښینَک ڤُد، یو څه یت= بعد از ن

 که او آمد؛ خیر پېښین ُست= آفتاب پیشین است. 

از  ےپېښینَک قبل  از نصف روز،  بعد  پیشین،   =
شام؛ ~ ته ښوځ اندیزد= بعد از نصف روز باد  

 میخیزد. 
 = شکم)در پرندگان(، چینه دان. پېغهرذ

 = پیغام رسان. پېغۈم گهر
= پیغام، پیام؛ دے مو ~ نه ِرنئسے، لۈ وے  پېغۈم
پیغام من از یادت نرود، برایش بگو؛ پېغۈم  رد=  

ار   پېغۈم  دهذ  رساندن؛  پیغام  دادن،  پیغام   = چ. 
 َچدین ِکنین= آنها پیغام را به خانه برسانند. 

= ظرف چوبی برای واحد اندازه  پېمۈنه، پیمونه
 گیری غله جات. 

گنده شدن، خراب شدن؛ ِچس تو ڤِراد    -۱= پېوتاو
ببین   پېوت=  نه  گوښت  را  وے  گوشت  برادرت 

مایه ک. شیر؛ نِث ښوڤد تورد پېو    - ۲خراب نکند؛  
باش،   منتظر  َمرۈب خهر=  ِولۈخچ  اُم خو، وے 
چدار"   پنیر  کلم"  پنیر  و  کنم،  مایه  شیر  برایت 

کبود کردن، زدن؛ یه    - ۳برایت تهیه کنم و بخود.  
ژاو ار َکښت څه دېذد، مم َښبیځ قتے ته پېو اُم =  

ر برود، با این چوب تو  اگر آن گاو داخل کشتزا
 را آنقدر میزنم که جانت کبود شود. 

 =پیوند؛ پېوهند ذئداو= پیوند دادن. پېوهند
= زیر؛ نَبے وېڤ چید ~ ٲم ڤَد= ما در زیر  پے بُن

 خانه نبی بودم. 
بیرتوذ پے بیر وېذِجن  بیر  پے  = در زیر؛ مٲش 

توت   درخت  زیر  در  را  ما  خواب  بستره  ڤُد= 
ِژنِ  یه ژیر  بود؛  آن سنگ  هموار  ڤَد=  بیر  ج پے 

 زیر برف بود. 
آدمڅېَمک  پے خېره  پروا"  بی  گستاخ،   = -  ~ ته 

پِتِفریس،   م.  میگویند.  را  ~  گستاخ  آدم  لۈڤېن= 
 سخره، ِسپېخېره. 

پے غهرذېن، مےغهرذېن ؛ یوښک پےغهرذېن  
پےغهرذېن    یوښک  ؛  مےغهرذېن،  یوښک   ،

یے  ِستاو اُم  ُوز  ریختن؛  اشک  کردن،  گریان   =
دے  پے  ِدس  چیز  یِد  لۈڤج،  یوښک  -نه  اث 

پےغهرذېن سۈد= من هیچ چیزی او را نگفتم و  
 او همینطور اشک میریزاند. 

 = پی)عصب(. ۱پَی
 = پا، فت)واحد اندازه گیری طول با پا(. ۲پَی

ازم    - ۲پیاده؛    - ۱=  پیاذه تیزد،  پات ښاه ~  ازۈ 
ِسوار یاذد= از اینجا پاد شاه پیاده میرود، از آنحا  
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یث، پیاذهث= پیاده؛  -آید؛ پیاذه   سوار بر اسپ می 
پیاده رفتن   تیداو اُخمهند ُسذج= او به  یو پیاذهث 
ُکَمیدۈن پے دره   پُڅ  عادت کرده؛ یو مٲش ِخدیر 
پسر   ادے...=  ُست  مات  دۈند  خو،  یت  پیاذهث 
 کالن ما پای پیاده به دره آمد و بسیار ماده شد. 

 بوند= پیاده رو. - پِیاذه
 = پیاز. پِیاز

سبزی با گوشت یا روغن؛ یه ~    = شوربایپیاڤه
 َست= شوربا چپه نشد. - تِس نه
 = پیاله. پیاله
= در روز عید بدن مواد  تئر رېداو- تئر: پے-پے

ڤُد  -تئر رېد، ایۈمېج نه- خوراکی ماندن؛ تهم ٲم پے
در   و  نماند  خوراکی  مواد  بدن  وقتی  اند=  مٲش 

 روز عید چیزی نداشتیم. 
غذا، پختن؛ یو ~  = آماده کردن نان چاشت، پیِځځ

ارد یت= او در وقت پختن غذا آمد؛ مٲش نهن ~  
 َست= مادر ما کار پختن را گرفت. 

پیځیَځک  توسط    پیِځَځک،  غذا  پختن   =
 اطفال)بازی(. 

 =پیچ)نوع میخ(. ۱پیچ
= روی؛ دهذ ته وم نِوېنڅ پیڅ پَتېن= آنها چادر  پیڅ

روی   گهښتاو=  پیڅ  میکنند؛  بلند  را  عروس 
ښاه   پات  خو  گشتاندن؛  ِزبادهج  خو  تر  گهښت 

ِزنَږارجے وینت= پادشاه روی به عقب گرداند و  
روی   چ.=  پَت  پیڅ  خو  دید؛  را  خود  عروس 
باالک.، سر باال ک. اجرا ک. خواهش کی؛ اس  
از   ڤهرذېد=  نه  چیداو  پت  پیڅ  خو  ښرمندگے 

 شرمندگی سرش را بلند کرده نمی تواند. 
پیڅ-پیڅ پیڅ-بِږین،  پیڅ- بِږینَک،  - بِږیند، 

= دستمال برای پوشاندن روی طفل؛ مردم  ږینَدکبِ 
- ت وے تیر ته دۈنِدک- ته خو قتے ذیۈنے گرذه

بِږینَدک ڤېن= مردم همرای خود نان و در  -گه پیڅ 
 سر آن دستمال انداخته می آورند. 

 = جفت، همراه. م. پینه، پاذے. پیَڅکے
 = بند چموس. بهند خئپ
 = جراب برای چموس. جریب -خئپ
با  -لهخت چوس؛ مِ   -۱=  خئپ ڤوسچ پېخ= چموس 

تل ضخیم؛ مو نهن ُکرته یت، ِجریب ات پېخېنے  
و چموس   جراب  و  پیراهن  مادرم  مورد=  پِنوید 

 خ= اندازه گیری شیر. ئ پ   - ۲های برای من پوشاند؛  

 = آشپزی. پُختن-پئخ
= بوت؛ یو خو ~ چ. بوت پوشیدن؛ خو  پَلَک-خئپ
چود خو، چے تید= او بوت هایش را    ے پَلَک-خئ پ

پوشید، در صدد رفتن است؛ مٲش ٲم خو ~ چود  
ات، خو پوښاک ٲم پِنوید ات، ِخراک ٲم خود خو،  
روۈن ٲم َست= ما بوتهای خود را پوشیدیم وکاالی  
خود را پوشیدیم و نان خوردیم و حرکت کردیم)  

 به راه(. 
 = پختن.  پئختاو
 = پخته شده. پئخِچن

ذ سال    = دئپیَدښ  هر  بودن؛  مفید  رساندن،  فایده 
سٲم کرورت ات یم ِمس هر رهنگ څه پیَدښ نه  
ذید= هر سال من به تفریحگاه میروم، و چه رقم  

 فایده یی نم رساند. 
اُم توید خو،  -تیر-رد پا؛ نَخچیر پیذ   -= الف۱  پیذ

َدذ اُم وم ڤود= به رد پای آهو رفتم و او را پیدا  
که روی برف میرود  پیذ ذئد=اولین کسی  -کردم؛ ب 

و راه را باز میکند؛ ِژنِج لپ، تو پیذ ذهت، مٲش  
ِزبا ره یَد ٲم= برف زیاد است، اول تو راه برو و  

رفتن، راه رفتن؛ کودکېن تر    - بعد ما می آییم؛ پ 
خو چید اس ُخشے پیذ نه ذېن= کوکان از خوشی  

 بخانه خود قدم نم زنند. 
س وم  = مرتبه، بار؛ ووڤد پیذے وم ژیر ا۲  پیذ

جای تیر ذر چود= او هفت بار آن سنگ را از  
رد څه لۈد،  -جایش دور کرد؛ ُوز اُم څۈند پیذ تو

مو به ِدلت نه چود= من چندین بار برایت گشفتم  
 و به دل من نکردی. م. پیذک، دفعه"بار، مرتبه". 

قسمت تهتانی جراب) در داخل بوت قرار    -۳ پیذ
 جراب.  میگیرد(؛ پیذ چید= بافتن قسمت تهتانی

به  پیذڤوند تا  پا  بجلک  از  پاتابه  پاتابه)  پاپیچ،   =
زانو پیچ میدهند(؛ ~ ڤیس خو تر پاذ = پتابه را  

 به پایت پیچ بزن. م. ساق بهند. 
= پا، پیذک وېذداو= پا انداختن؛ ُوز اُم پۈند  پیذک

اُم   ُوز  خو،  پیذک  وېذد  رد  مو  یاِرک  ات،  توید 
یارک پا انداخت  وئښت= من در راه رفتن بودم و  

 و من افتیدم. م. پیذجای. 
آخری    - ۱=  پیذگ الیه  پوست،  دار  دانه  الیه 
هیپدرم"؛ دم ِملهخت ~ زئز= الیه پوست   "پوست 

قشر نازک چربی؛ جۈندا   -۲را خوب تراش کن؛  
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اُم ُکښت، وے قیچ تے ~ نه ڤُد= من قچ را کشتم  
 در روی شکم او چربی نبود. م. قَرپِق. 

دفعه"بار،پیذهک سه    =  پیذهک=  اره  مرتبه"؛ 
مرتبه، سه بار؛ُوز اُم څۈند ~ وے رد فهمۈنت!=  
من چندین بار برایش فهماندم!؛ ذو ~ کار= تکرار  
کار؛ ُوز اُم تو رد ذو ~ لۈد= من برایت دو بار  

 گفتم. م. ِښربیذک، پیذ. 
= قبرغه؛ وے ~ ڤَِرښت= قبرغه او شکست؛  پئرځ

به خود  اس خو ~ اند لۈڤداو) نقلے چ.= از شکم
 گپ زدن) قصه ک.(. 

= بالغ، صحتمند؛ ~ ِغذه یت، پاڅ پئیت نه  پیرخر
 چیمت= بچه صحتمند و نمی خواهد مال بچراند. 

 = کسیکه از زن زایمان مراقبت میکن. پیرزېچه
 = گاو پیر. ښیج-پیر
 = گوگ پیر. گوگ-پیر

 =پیسه. پیسه
= بازی طفالنه؛ َخرچېن" بچَگله" ذو  پیش ِملهَوک

َدذ نهرم اس همِدَگرهر جا ره    گروه سهوېن خو،
ِست بُق ِکنېن، َدذ مهذ یے گروه وېڤ یے گه یند  

ند    ے وېڤ ِستېن ِښَکرېن ات، وېرۈنېن، دذ هر چ
لپ دے ِست دے رېد، یو ته پیش ِملهَوک یئست=  
بچه ها به گروه تقسیم میشوند و هر کدام مخفیانه  
خاک را در هر جار می گذارند، بعد آنها خاک  

پالند و ویران میکنند ، از هر کسیکه  همدیگر می  
بازی   گروه  آن  ماند،  می  بیشتر  پیش  "خاک 

 را میبرد.  " ِملهَوک
سرپوش" ظروف چوبی؛ پیش ذئد=  "= پوشپیش

 پوش". " بسته کردن با سرپوش 
 سرپوش". "= ظروف چوبی با داشتن پوش پیشدار

= سفید، روشن) در مورد گوسفند(؛ ~  پیک، پَک
پَک َمږ= گوسفند سفید. م.  ِمږیج= گوسفند سفید؛  

 بُق، ِشپیک. 
 = کجا، به کدام طرف) به طرف باال(. که-پے

 = تیر تیز. پیکۈن
نَښتوید؛  پیلله،    پیله ِکلو  څۈند   ~ تو  ابریشم؛   =

 ابریشم تو چند کیلو برآمد؟ 
 = تولد ابریشم. پیله کارے، پیلله کاے

 = ابریشمی، از ابریشم. پیله یِن، پیلله یِن
 . = مهره مارپیماره

 (.  Poaceae= ب. ارزن)پینج

سبز، گاورس سبز رنگ،    یارزن   = واَښک-پینج
علم (چسبک .  :Setaria viridis) ینام  اورس 

دانه  جاورس،  آن  که    ه یشب  یامعرب  ارزن  به 
(.  نی برهان چ مع  هٔ یبه کبوتران دهند. )حاش شتریب

تقر  یبطور  از  المؤمن  ر یکه  تحفة  و    نی صاحب 
م   ره یغ فارس  یا غله   شود ی معلوم  به  که    ی است 

  ی نامند و صاحب مصطفو  نا یچ   ی به هند   و ارزن  
هند  به  را  آن  که  گو   اجرهی  ینوشته    ند، ی۞ 

هم  معرب  )غ   ن یجاورس  )آنندراج(.  اث یاست.   )
(.  یاالسام   یف  یوخن، گاورس، جاورس. )السام

از ارزن است چه او را به ذره ترجمه    ریغ  نی و ا
ارزن    زه ی. جاورس معرب آن است و آن ر کند یم
الم به فتح    یرازیدهند و بش   ان که به کبوتر  باشد یم

خوانند و فقرا از آن نان کنند    م یالف و ضم الم و م 
(. رجوع به ارزن  یناصر  ی و خورند. )انجمن آرا

  ا یبه دانهٔ گاورس   ه یشود. بََسک. دانهٔ گاورس شب
به    ه یشب   ار یدانه دار است بس   اهی نوع گ  ک یگورس  

دانه  ا  ی هاارزن  دانه گاورس  کم  یهاز    ی ارزن 
  ی و گاورس هر دو محصول  ارزن .است   تر درشت  

تفاوت که    نی هستند که شباهت به برنج دارند با ا
حال  از ین  ی شال  ا یبرنج   در  دارد  آب  به    که یمبرم 

دارد و در مدت    ازیارزن و گاورس به حداقل آب ن 
م  کی بار  به  فصل    ند ی نشی ماه  ماه  مرداد  آخر 

فصل برداشت ان است.    ور یکاشت آن و آخر شهر 
ارزن و گاورس از نظر کاشت و برداشت و    نی ب

وجود ندارد. ارزن و    ی تفاوت  چی ه   یشکل ظاهر 
کم  مناطق  در  حاشگاورس  کاشت    ر یکو  هی آب 

نوع    کی. در خراسان گاورس در پخت  شود یم
توگ بنام  آن براشود ی استفاده م  یآش  آرد  از    ی . 

ن  م  زینان  عالقه  شود ی استفاده  مورد  خوراک   .
  ی ساز   ت یسکو یدر ب  باشد ی م  زیو مرغان ن   وریط
 وپ. کاربرد دارد. ز ین

پنج) پینځ پنجم،  ۵=  پینُځم=  پنجی،  پینځے=  (؛ 
 (. ۵۰ذیس= پنجاه)-پینځ

ُسرب پینځو لنگه؛  گانه،  بچه  بازی  تے  -بئښت -= 
ات پینُځم پیذ َخښث څه  -یېن  ےَڅڤار تاڤ آسته د 

ته پنځو لۈڤین= در این بازی  - وے-دے یېن، اک 
توپ را چهار مرتبه آهسته با پا میزنند و با پنجم  
 محکم به توب میزنند، بنام ~ یا لنگه یاد میشود. 
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~ مو نه یاد= امشب    ے ر ښهب= پینکی؛ نُ پینَکے
 پینکی نداشتم؛ پینَکے چ.= پینکی زدن. 

ڤېد  پینه  ~ ارد  َزریځ  دم  همتا؛  جفت، همراه،   =
د دم وېذ= برای گوگ جفت میبود، حاال او  ئخو، ذ 

 راجنگ می انداختی. م. پیَڅکے، پاذے. 
اث  -= چراندن؛ مال دار پِس نوبت   پئیداو، پئیتاو 

نو به  را  مال  مال،  صاحبان  پاید=  بت  پاڅ 
میچرانند؛ ُوز اُم خو وهرگېن پئیت خو، ڤود اُم تر  
بخانه   پس  و  چراندم  را  هایم  بره  من  چید=  خو 

 آوردم. م. چوپۈن: َچرۈنت. 
بخورید،  پِییل رد=  تمه   ~ خېت،  بخشش،   =

تو   تاڤ  بخشیدن؛ مے  پِییل چ.=  اشتیایی خوب؛ 
عیب تو رد ~ ِکن اُم= اینبار عیبت را می بخشم؛  

باال  خو  دم  چود=  بخشیدن؛   ~ تورد  اُم  پوښ 
 باالپوش خود را برایت بخشدیم. 

= بخشیدن، دریغ نکردن، فداکاری ک.؛  بادا- پِییل
هر چیز موند څه، تمه رد ~= چیزیکه دارم از  

 شما دریغ نمی کنم) فدای شما(. 
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