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 ن
 

 = ناتمام.نا تیار
 =بی جا.نا جای
 = نا اعتبار.نااعتِبار

 = نا انصاف. نااِنصاف، نایِنصاف
 = نا بکار.نابَکار
 )تمباکو(. = میده نا شدهنابُلُمچ
= ناابود  ناابوت =.= ناابود  .   ناااب  ،  ناااب  

ات ناابوت =.=  -ناابوت ..= ناابود ؛.  نتسااااات 
 نیست و نابود  .

 = ناپا .ناپاک
ناتوان،  = بی اساااات،داد، نا  ی ،  ناپاِلخ ،  ناپاِلخ
 احم .
 .، خام= پخته نشده ناپئخ 
ُا=د= دیروا او منااتاا  ض ری=مریض  بِیاار یو   

 بود  ناتاب ..=مریض ؛.
=.= بی    ےبی طاقتی  ناتاب  -۲=مریضای   ےناتاب

گاه نِاچ=یرا بی  -طااقتی  .  ییا   ِکنے، ن=ر
 شین.نطاقتی میکنی، امروا دیگر)اینجا( ب

.= شااااارر انداای  تمه  چ  مےڅیناترناترڅیمے،  
ڤ ل ُتت ادیو  یو ته   ِکااااات، اته یِد ب=  چ   شااااِ

او درکاار من  و = شاااااماا حاا  میگو یاد کاه  ِدروغ
 . شررانداای میکند، این همه دروغ است 

=دروغ، نااادرساااااات    گ اا = گاا  ناااتُِر ے
نادرست، دروغ    گ   مه ذهذ= گ  نا درست 

 )دروغ(رد ل ُج= برایت نا درست -نگو    تن تو
 گفتند.

اناد ا لاه   تے یے  -= نااتوان، ق یر  بااینااتِ ن 
پی. ماااق ق رط=طوریکااه میگوینااد، ناااتوان اا 
 ثروتمند یک رٲ. گوسفند قرضدار است)متق(.

 وانی، ق یری.= ناتےناتِ نن
 = نا تمام.ناتَیار

ناااجور  ..=ناااجور  ناااج ر =ناااجور، مریض  
 ؛.، مریض ؛.

 =ناجوری، مریضی.ےناج ر
 = نایار  نایار ..= نایار ؛.ناچار

د= دیروا مریض    = مریض  بیاار ا=م  نااچاا  ُا=
 ودم.ب

 = انجام ناشده، تمام نا شده.ناچ ږج
 = ناییا.ناچیز
 = درو ناشده.ناِڅ 
 ناح .م. ناق.= ناحق

=ناااخو؛، مریض  ناااخ=؛ ..= مریض ناااُخ 
 ؛.

 =بی حاق، بی مجاا، پریشان.رهنگ-ناُخ 
 =ناخوشی، مریضی.ےناُخش

 = ناخشنود.ناُخښن  
یک نوع    آبساه)آبهه( در انگشات =  پیَچک  ناخ  

 مریضی.
یکی اا رو؛     ناااخون   -۲ناااخن   -۱=  ناااخ  

  -۳های حساب وقت به اسا. اعضای بدن انسان  
 = ناخن کردن)نواختن آله موسی ی(.ناخون =.

 =نادار.نا ار
 = نادان.نا ن 
 =.= نادانی  . ے= نادانی  ناد نےنا نن
 = نادیده.نا ی ه
 =نا لیسیده)ظروف(.ناِذک 
 =نا دوشیده.ناذی ج

 =پوست انار.بنس -بنس ، انار-نار
 تن تن راشاات= = گونه  وم  نارج) ج. نارجې (

 گونه های؛ سرخ استند.
ت ُ=د ، ناتوان=نا ی ، بی اسات،داد نارَزښ اا    نارا 

ت څاه ناه ذاد=بی ات،اداد بودی کاه -ُ ر-ادی ږتو 
ښ.  شکار کرده نتوانستی.م.ا را 

 = شتر یک کوهانه.رنارِښتُ 
  ی=.، ناار   یغاذای صااااابحااناه  ناار-۱=  ےناار

خیاداو= صااااابحااناه خوردن)غاذای صااااابحااناه  
خوردن(  یے څ=  ناری یٲم یود، ن=ر شِاڤ ب .=  
کمی صاابحانه خوردیم، برای امروا ب. اساات  

خورا  صااااابحااناه  ا پرتاق اناد نااری ُِاد،   -۲
ب .=در اپریاق خورا  صااااابحااناه برای ی اار 

 پایان باشد، ب. است.
 = ناا  ناا =.= ناا  .ناز

ه، ژولیاده، درهم  =مترو ، رهاا شاااااد ثه -ناازارذ
ِامڅ، ب ره اساااید د م تے نِسااات=این   ریخته  یِد  
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امین متروکه اساات، امساااق)ت ریبن( حاصااهی اا 
 آن نیست.

 = جاروب ناشده.ناِز  ږج، ناِز  ږِج 
 = ناِا؛.ناَزښ، ناِزښ

 =ناا  بدن، ظریف.ناُزک بََ  
 =ناا  طب،یت.ناُزک طبع 

 ه.ا.خ.مچ. ناا= ، ناا=  ما -۲ناا   -۱=ناُزک
 =نااکی.۱ےناُزک
 = آله تناسهی انسان.۲ےناُزک

 = نااکن.م. نااگ ر.)شخ(ناَزکیج
کیج.نازَگر  = نااگر.م.ناا 

ناااداناه  نااِای ن =.=ناااداناه  .   -۱=نااِزین 
 ا.خ.مچ. ناِای ن.-۲ناِای ن ..=ناادانه ؛.  

غ څ=     ت ل  -=ساارگردان، بی قرار  توناږیج
 تو یک دختر بی قرار استی.

 = نا آرام  ناسای ښ =.= نا آرام  .ناسایَښ
= نا آرام، بِڅ)مث.(-)مذ.(، ناسااایَښڅبُ -ناسااایَښ

 شوخ)بیه یا دختر(.
 = نا آرامی.ناسایَښے، ناسایِښے

  ا(ی Resin یوسایبه انگه) نیرا  ای  ا نگ=م=  نئځ  نا 
که اغهب در   شاود یدرختان گفته م  رهیصام  به شا

هاا و تناه درختاان خاار   قصاااااق ب اار اا شااااااخاه
نوع    نیا  رانین اط مختهف ا  یها. در ابانشود یم

. مثاً شاود یم  انیب  یصام  با اصاطاحات مختهف
نوع صم     نی( به اانی)گ  رندهیدر ابان منط ه ج

ترک  (Hongof)    هنگف ابااان  در  ابااان    یو 
. در شاااااود ی  گفتاه م  هیا  ج  رانیمردم ا  ت یااکثر
ساااااختن    یمنط ه برا  نیصاااام  در ا  نیاا ا  میقد 

 یاصاطاح  نیرا.د یگرد یاساتفاده م  رهییساب و غ
به    یو مصانوع  ی،یطب  یبساپارها  یاسات که برا

  واناات،یح  هاا،نیرا  ی،ی. منااب  طبرود یکاار م
بسااپارها به    نی. اباشااند یم  یو مواد م،دن  اهانیگ

دارند.   یدوام کم  کنیبوده ل  ریپذ شااااکق  یسااااادگ
 ر،یآسفالت، ق  ن،یعبارتند اا روا  جیرا  یهانیرا

.  ی ا شااااهیو    شاااا  نیگنپیک ربا، سااااندرو.، ل
اصاااش شااده شااامق سااهولا و    ی،یطب  یهانیرا

  بات یترک  ییدارو  یهاصااام   .باشاااند یم  نیپروت 
  مهیو ن  شااکقیهسااتند که ب  یاهیگ  ید یدروکهو یه

  یعال   اهانیخرا؛ دادن گ  ههیشافاف بوده و به وسا
  د ی مف  ی دهایدروکهو یاا ه  یب،ضاا  ند یآیبه وجود م

باه    اهیاگ  گرید   یهااقسااااامات   ایاداناه    نیدر جن  این
  ناانیوجود دارناد کاه آگاار و کااراگ  نیحاالات پکت

 و ..باشند یم عنو نیاا ا ییهانمونه
ب.  ناااا  عااهااماا=  )ناااام  آلااو   Prunusو  یارد 

armeniaca  )انیاگوناه اا خاانواده گهسااااارخ کیا  
  یآن خوراک   وهیدرخات کویاک کاه م  نیاسااااات. ا

پاا دوران  اا  کشااااااات   ی خاایااتاااار؛یاااسااااااات 
 و ..است شدهیم

 =نوشابه اردآلو.ناشاف
 = وقت پختن اردآلو.بَځ-نا 

و نا   یشارق  یقارسا)  یگ=اب=ناشاپاتی   ناشاپاتے
گفتاه    این  ا رمود،  کاه در گاذشاااااتاه باه آن ا مرود،

اا   ها،یاگهدار اا رده دولپهاسات   ی( درختشاد یم
گاهسااااارخا ا  انیاااخااااناواده  اا  خااااناواده    ریاو 

  ،ی نوع گاب  ی ار  .باشااد یم (Maloideae)دهیمال
  ، قورق و بارلت ساارخ(D'Anjou) بارلت، دآنجو

کااه   ۸۰۰جن. حاادود   نیا  در گونااه وجود دارد 
 ,communisوم،روف شامق  یهااا گونه  یب،ض

persica, pyrifolia, syriaca ussuriensis   
دارد. گاب اا   یگاب  ایاا  یم،مول  یوجود  عماااد 

آبدار با    یهاوهیکه م  باشاااد یم communis گونه
 .دارد  دهیدارد و اغهب شااکق کشاا  یساانگ  یهادانه
وجود دارناد کاه باه    یاا گاب  یگریانواع د   اماا
  هی ها شاب م،روف اسات که شاکق آن  ییایآسا  یگاب
را   یمنشااااب گاب  یاساااات. در مناب  آلمان  ب یساااا

کرده  یهاااادرکوه ذکر  مخاتاهف  البارا  انواع  اناااد. 
و مااندارن    انیگ  یهاآن در جنگق  یگونه وحشا

  به خو   یو تالشااا  یهکیوجود دارد که در ابان گ
باه    یج و ساااااناو خو  و در اباان مااانادرانخ

تِکا م،روف   ای برگر  یدرخت  یگاب  .اند )تهکا( سااااِ
مناط  ساارد   ییآب وهوا  طیکه در شاارا  باشااد یم

سرد باعچ برطرف   یهاکه امساتان  ییج ان، جا
قابق   شاااود یامساااتان آن م  ییسااارما  اایشااادن ن

اا لحاظ   اهیگ  نیا  وه  یپرور؛ و کشااات اسااات. م
کاذب   یهاوهیپوم اسااات و جا  م  یشاااناسااااهیگ
  یبار عمر ان  یم،مول  یگاب  وهی. مد یآیشاامار مبه

 دنیاقباق اا رسااااا  د یاباا  قیالد   نیدارد باه هم  یکوتااه
به بااار    یکامق برداشاات شااود تا بتوان به راحت

  رانیکاه در شااااامااق ا  ییاروپاا  یگاب  .رسااااااناد 
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به    قیاسااات ساااخت با ط،م متما  یاوهیم  د،یرویم
 .و .(است. ینیریو ش یترش

حرف اضاقهو حتی اگر، حد اقق  نا تا ار -۱نا تا=
څ=حاد اقاق ناد او میرقتی  ناا تاا   وی خیا ساااااِ

گاه( تر مو ِکن=حاد اقاق یاک دیگر برایم  -یِگاه)یے
حتی  ناا تاا ی متڅ مے ُ ر ا=م=حتی تاا  -۲میادادی   

قرض کنم)کنیم، کنیاد(     -۳آنجاا اینرا می آورم   
ت، یے یااره مو رد ِی.= -ناا تاا ِگن گاار ا=م سااااا=

برایم   یاااره  یااک  شاااااادم،  گن گااار  کنم  قرض 
 ببینید)بسنجید(.

 = اتاله اردآلو دار.ُخښپه-نا 
کرے کری =.= ناشااکری  ناشااُ = ناشااکری  ناشاا=

ُاار    ِکنے، ده رد  -ت تو جاا تواااااا .  ا. 
ایت را اذید=اگر اا اسا  ناشاکری کنی، دشات ج

 میدهد)متق(.
 یاد ندارد(. = نا شناور)کسیکه شناوریناِښنا هر

ر ر  چار ناصاِ = ی ار عنصار  مٲ؛ قِشااق ناصاِ
څ، مے  څ مے اااا  اندی ق=ک ییا پ ساااتو مے اااا 

واښ، مے ژیا مے ژیا، یار عنصاار  واښ مے  
مے درون= در قشااااق ما همه ییا اساااتو آب 
مثاق آب، عهف مثاق عهف، هیام مثاق هیام و تماام  

 ضروریات.
الج ناااایاعاِ بای   نااااعِاالج،  ناااایاااار،  نااااعاا ،   =

، متچ ناِعا   م،الج ه)بی درمان(  ا ڤداو ا ب ت 
ته ی ی ااا فڅت = شااب نا یار خواب کرد، اما 

می ناااِعا  .. = در روا کی خواب  شاااااود   
یو     ماانادن، نااِعا  رتاداو = نااعا  ؛. نااعا 

ت خو، ی ت= آن باغبان ناعا    باغب ن ناِعا  سا=
 شد و آمد.

= بااقات ناا تماام  دم غ څ ِجریبتن تن  نااِ بنښااااا 
رتاد نااِغب ااااااتاچ= بااقات جراب هاای این دختر نا  

 تمام ماندند.
و  ی بانداژ به قرانسااو   ایباند  بانداژ)  -۱=بَنَ ک  ناف

Bandageتور ماانناد و گااه   یاپااریاه ی( نوارهاا
  هیات   یمتفااوت  یهاادار کاه در طوق و عرض ک؛
کار به    انی. به عمق بسااتن اخم ا در پاشااوند یم

  د ی . بانداژ باند یگویبانداژ م  ایباندها را ن  ههیوساااا
  یمتناسب با نوع و محق و اب،اد محق عمق جراح 

اخم را بپوشااااااناد.    یبباه خو  ناد بااشاااااد تاا بتوا
عدد گاا ساااده ب،اوه  ۳مدق بانداژ اا    نیترساااده

- ۲و .(   .شاااود یم  قیباند و نوار یساااب تشاااک
ورا  مختصار، پی؛ غذا)غذای ضاروری قبق خ

 ااکار قایکی(.
 = ناف  ناف ِاِیاتاو= ناف بریدن.ناف

 = نارسیده، خام.نافِریپتهک
 = ناق م.نافهم

 = نا شکسته، کامق.ناڤِِرښ 
 =بب. ناح .نا 

 .=ناقابق، بی است،داد ناقابِل
 = ناح ی  ناقے =.= ناح ی  .ناقے
 = ناقی.ناقے
 = گستاخ.ناَکلیُغ
 = گستاخی.ےناَکلیُغ
 =جدا ناشده.ناکهن 
ترجیحن،  ناااِگ ،  نااا  اگر،  حتی  اقااق،  حااد   =

یو ِم.  ناااِگن  ا=م ایو   ا  و= آنگااار    طوریکااه، 
بیاایاد  دهاذ یااذد= من دوسااااات دارم آنگاار او هم  

څ خو رد ُِری یتن= حاد اقاق آن اا آب -ناا   اااااا 
ُِاد، ناا  ُتاد=ممکن  برای خود پیادا کنناد  ناا  

 ناک ف چ.-ناک ف، به-ناگا، به-باشد، خدا کند.م. به
ربیج  نال =ن،ق  ناق =.=ن،ق  .  ُار  نالتن، ااااِ

خو پاذ ساتنت=اسا  را ن،ق میکنند، ب ه پای؛ را 
 بهند میکند)متق(.

  )ماچ. (کردن  یاه همتااااااه ناالات= او  = ناالاهنااتتاا 
 همیشه ناله میکند.
 = ناله  نال ښ =.= ناله  .ناتَښ، ناِتښ، ناته

 = ن،ق ک نه.کهن -نال
 = ن،ق کن.ناتَگر

= گق ماله ناشده) با سنو لشم(  یو محهه ناتَ هک
ِم. ناال وهکا چ رتاد= آن محهاه)ت،میر( هم گاق ماالاه 

 ناشده ماند.
 = ناله.ناته

دیم ناال ن گ ر نااته  َگرنااته  گهر،   = ناالاه گر  قا 
ناال نے یود، خ ریج خودی= در قادیم ناال ن گر 

 ناله میکرد، خوردنی ها میخوردند.
ن هغ ښ، ناااته  نااالااه، شاااااکااایاات.م. ِارِاک ن،   =

 ِگرا  .
 = نا ن.ناتن 

 = نام، وق.نامعق ل
 .= نام، ولی  .چ ےنامعق ت
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 = نام، ولی.ےنامعق ت
،یاا=آن جاای ناا  =ناا م،یاا، یو  نااُمعیاا جاای ناا م=
 م،هوم( است.نا م،یا)

 = نام،ین.ناُمعیَ 
 = نامو.  نامو. =.= نامو.  .نام س

 = ناموسدار.نام س ار
 = ناموسی.ےنام س
= ناا امیاد  ناامتاذ =.= ناا امیاد  .  ناامتاذ  ناامېاذ

 ..= نا امید ؛.
تے نامتاذ   =.  = تب خاق در ابان  ِاڤ  نامېاذَک

برآماد)م،نی ح ی ی قریاب = در اباان تاب خااق  
 دادن به امید ییای خوردن(.

م   پ ناا  -  ن خییرتنکویاک  یدره = ۱ناا  تن ار و 
 ذاد= نخییرها در دره پناه بردند.

 = ناوه آسیاب.۲نا 
ات یے  -یے نااو، یے نااو  -۲   ( ۹)ناه  -۱=  ۳ناا 

د، یے ناو ات یے ت ق= بسایار ایاد  ار وتڤ  -صا 
ایااد اسااااات  ییاد یے نااو مرد=م= در خااناه مردم 

خاو،   جا،ام  څ  ساااااِ یاتان  فاتاااه  گا= خا اریاج  نااااو  یاے 
قِاغگیری ِکنتن=بیاه هاای ایااد جم  شااااادناد و  

 ریشخندی میکنند.
 درشکق خوردی یا ناولی. (۹= نه)نا َجک

د.۹۰=نود)ذیس-نا   (.م.بب. ن و 
 = ن م.ناُ م
 = نه رواه    کار=کار نه رواه.هثنا مې

قکر  بی    -۲نا ق م  مب م  گیج شااده    -۱=  ناِ نا 
 بی عط..

ک = ناادیاده، بی تجرباه، نو    ناا ینچ، ناا ینچاَ
تے ااااااا  ذ رت=آدم بی تجرباه در -تاه کتماه-آدم

 .د در طیاره میترس
= کان، بار ، بی حااد  یم لاا    ب=ڤ  ناااهن ار

 ُ=د= این آهو بسیار کان بوده.
 = گهو درد.نای  هرذ

 = گهو  نای ُه= تا گهو.نای
 = بب. نااِعا .نایِعالج

 =بب. نا اِنصاف.صافنایِن
 = آرد نا شده.نایی 
ا.خ.ماچ. ن باات،    -۲نباات)شاااااکرنبااتی(   -۱=نَباا 

 ن بات بتِگم.
 =نباتات.نَباتا 

 = نواسه، نواسه ها.نِباس)مذ.(  ج. نِباسین 
 = نواسه، نواسه ها.نِباسین .   ج(مث)نِبهس

 = نبیره دار.نَبیره  ار
یاېا ()نَابایاره نَابایاره  گان ،  نَابایاره  نابایاره،  .  =  ج. 

 نبیره ها.م. نِبا..
= نتیجاه دادن  ن تیجاه  = نتیجاه  ن تیجاه ذ اد نَتیجاه

 ا اتاو= نتیجه گرقتن.
 .تما. دادن=نِڅنښتا 

=نح.، شاااااوم، ناا مباار     متاچ= روا  نحس
 ا م ل     ساق= این یکساق نح. است.-نح.   

 = طا.َزر ا  نَخ :نَخ
 =نخا، واق،ن، راستی.نَخا
 ن د. پوقن د، = ۱نخ 
 = هموار، بدون سنو.۲نَخ 
 ، برای اس .اقسار بدون دهنه= نخته، نُخته
 = هموار.ےنَخت

 = آهو م. ب=ڤ، ُ ا، ِمږیج، ِمنتج، ج ندار.نَخچیر
 = یویه آهو.نَخچیربُڅ
 = پوست آهو.بنس -نَخچیر

کاوتااااه(   پایا -نَاخاچایار ناخایایار)خاواب  =پایاناکای 
- نخییر پین =.=پینکی نخییر  .  یے  -ن خییر

پین ِکن ا=م= کمی پینکی نخییر بکنم)کمی خواب 
 کنم.(.

ک-نَاخاچایار عاهاما  ؛یاسااااار=   اښاااااااَ و  ی )ناااام 
'Eremurus'  گهادار  اهاانیاسااااارده اا گ  کیا( ناام

دار اساات.  و ل،اب   میضااخ  اهیگ  نیا  شااه  یاساات. ر
کوتاه    اومیر  کیجن. شاامق    نیا  یاشاهیر  ساتمیسا

  یها شااهیر  یبه ت،داد   دهیو راساات یسااب  میضااخ
اسات که   ییایساتاره  در  کیبه بااوان    هیکهفت شاب

. همه   اسات اهیگ  نیا  ییاا مشاخصاات بارا شاناساا
به    ایجن. ن  نیا  اهانیگ  کیادراا و بار  یهابر 

  انی نما  یقاعده ا  یهاصاورت مجتم  بار  بر 
 د،یساااف  ،یصاااورت  یهاها به رنو. گقشاااوند یم

در   یابه ق وه  قیبه ساابا تا ساابا متما  قیارد، ما
سااقه    کی  یبهند و در رو  یهیخوشاه  خ  کیطوق  

  اهانیگ  نیکپساااوق ا  وهیاند. مقرار گرقته  بر یب
مواق  دراا اسااات که در هنگام    یمدور و ب،ضااا

. داخق گردد یبا ساااه شاااکاف شاااکفته م  دنیرسااا
  یار یاسات که در بسا  یساه وج   یهاکپساوق دانه
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واضاااا     ییغشااااااا  یهاااپره  یهااا دارااا گونااه
 و ..است 

 = گشنه.نَخرهج
 = گشنگی.نَخرهجگے

 = یپه شدن، سراایر شدن، خراب شدن.نِِخښتا 
ت =.=نخوت  .نَخَ    =نخوت  ن خو 

= یپه  .، سااراایر  .، خراب  .   نِخئښااتا 
څ پِج ناادی یینڤ، سااااااه نِخ ښ وی= آب  اااااا 

 دیوار  را کنده، برو یپه ا؛ کن. ساحق
ث د=دود =دود غهیظ    تیاد ات، یاه ذیاد ناه  نِاُ خ

ذ=  ساااااواد.م.  نامای  پاااارو  آن  مایابارایاااد،  د، غاهایاظ 
 ذ=د د خ)ذ=ِدد خ(، د=خ.

 =نذری  نذری =.= نذری  .نذری
 =نذرخور.خهریج-ُخر، نذری-نذری
 =نذردهنده.ذهذیج-نذری

ذنناج یاااا  ناااِ قا؛  ِدر  اقااار ،  ؛ودر=غااف)بارای 
غاف     نِاذ نج ی(    څااږط جاای=  دوا  کف؛

 جای درق؛ است.
=یساااااپاانادن  دی گ رذه غاق ماه نِاذېمبتاا نِاذېمتاا ،  

 نِذتمب= نان را هنوا به تنور نه یسپان.
 =یسپیدن.م.نِذتبمتاو، پِذ قڅتاو.نِذیڤ ا 

 .= امروا  ن=ر ا ب= امشب نُر
ا  نَُرث ت یاار ا=م=    = امروا)امروا ق ط(  دی و=

 .من آنرا امروا ق ط تیار میکنم
دیاگار  گاااه-ناُر اماروا  چ=  ناااِ دیاگار     اماروا   =

 .نبنشی
 ا=منې= امروا یا قرداد.-آ-= تا امروا  ن=رنُرېڅ
 = نر)برعک. ماده(.م. نیر.نَر
 ، همین تمام شب = امشب َرښه -اَښه ، نُر-نُر

مبتنتاو=نرخ پاهین آوردن  ن رخ  نَرخ = نرخ    خ 
 =.= نرخ  .  ن رخ ن ذداو= نرخ ماندن.م. ب ی.

ی. بیاه  طور اسااااات،اار  باه -۲خر)نر(   -۱=نَرَخر
ت، غ ق بِ؛ خیرت= بیه   کان  تو پ=څ   گ ااااای 
  تو کان اساااات، و هنواشاااایر مادر میخورد. م.

 مایه خر)خر ماده(.
 = کسیکه نرخ را میگذارد.نئذیج-نَرخ

 = اینه.نَرڤنن ، نَرڤن 
هِاک پ=څ مو-شاااااجااع   -۱=نَرُک  ناد وی  -ا م ځ=

پیڅ ک  = این پساار خورد من مانند او شااجاع  
- ند -ی. بیه)پسار(  موطور اسات،ار به  -۲اسات  

تن  ذو   ات، یے ِراین=من دو بیه دارم و یک  
 دختر.

نتر.  مو   نَرَکلااه، نَرَکللااه = بی بااا ، دلیر، 
 پ=څ= پسر بی با  من.

 = دانه های گرده نر)درگیاهان(.نََرکے، نیَرکے
ناام  )سااااارده  نرگ.  ب. نرگ.)گیااه(   -۱=نَرِگس
 انیاا خانواده نرگسا  یاهیگ(  Narcissus  یوعهم

(Amaryllidaceae)     و راساااااتااه ماااریوبگااان
.  بااشاااااد یم  ااداریاو پ  یدا م  یاهیا. گبااشاااااد یم
  ای و    یقهسا  یهاورقه  یآن درشات و دارا  یااهایپ

  تواناد یآن م اایاپ  گریمطب  اسااااات. باه عباارت د 
  هگق دهد و گق آن همه ساااال   یسااااق متوال  نییند 

  د،ینرگ. به رنو سااف  یهادرشاات تر گردد. گق
کم رنااو و پ=ر رنااو هساااااتنااد.    یارد، نااارنج

به صاورت صااف    شاهیاا بن ر  اهیگ  نیا  یهابر 
و در طوق ساااقه قرار   ند یآیم  رونیب  ارداریشاا  ای
  اقات یامختهف    یهااهاا باه انادااه. نرگ.رناد یگیم
  ۲  یها سااااقه  یرو  ینییا  ۵  یهااا گق  شاااوند یم

  ۲سااااقه    یرو  ینییا  ۵/۰  یهاگق  اتگرقته    یقوت
ماطاما ان  نیاآسااااااااناتار  هاااانارگا.   .ینایایاا   ن یاتر و 

هاا هساااااتناد و  خاانواده تماام گاق  انیاپرور؛ اا م
و    اایاست. پ  آقدهیا  یدر باغبان  یاقراد مبتد   یبرا

هساتند که ق ط  یسام  یهاساتاقیکر  یها حاوبر 
رسااندن به    ب یبدون آسا  توانند یم  یحشارات اصاه

آن اا آن مصااااارف کنناد هر یناد ممکن اسااااات 
.  اورناد یاب  رونیخاا  ب  ریاهاا را اا  جاانوران آن
  نی ا  اایو ق ط پ  ساات ین  یساام  اهیگ  نیگق و ساااقه ا

اسات. نوع ارد رنو آن اا   نیاهرآگ  اریبسا  اهیگ
  اهیگ  نیتر اسات. سا راط ا  یرنگ؛ سام  د ینوع ساف
دواخ«    انیبودن »گردنبند خدا  یسااام قیرا به دل

 ا.خ. مچ. ن رِگ.. -۲و . .د ینامیم
 = جریان نرم)دریا(.نَرماڤ
 = نرمی.نَرَمگے

 = نرمه  ن رمه ..= نرمه ؛.م. ن رم.نَرمه
 = امروا، تمام امروا.نُرَرمېث، نَُرمېث

 = نرمی.نهرمے، ےنَرم
جِه.= مجه. امرواه. -نُره  امرواه    م 
ناد -دیو)دیو نر(، قوی هیکاق  وی = نره   ې  نَره

 بش ند   پ=څ= او یک بیه قوی هیکق دارد.
 =جوانه نباتات.کے نیره، ےک نَره
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= مصاااارف کردن، (naraicentow)نََریسااااېنتا 
یسااااتنت= تو   ت ن ر  خاص کردن  دی مٲ؛ یاږج 

 آرد ما را خاص کردی.
 = امروا، امروای.نُرینج
 = امرواه.نُرینجه
ن ادیااک =.=نادیااک  .   =نادیااک   نَز یااک

 ن ادیک ..=نادیک ؛..
 =نادیکی.ےنَز یک
 =مااق گویی.گ یے نَزیر
=مااق، شوخی  ن ایر ل ُداو=مااق گفتند.م.  نَزیر

 االے.
 =مااقی  ن ایرگوی =.=مااق   .نَزیرگ ی

 =اغاق.نِژار
 = خاق.نَږ

 = گذشتن.نِږجی ا 
= گذشاتاندن، گذراندن  تر مٲ؛ کهوب ٲم نَږِځمتا 

مجه. ن ږِځمت= در که  ما مجه. را دایرکردیم،  
شاااااے یاچ ن ږِځماب ٲم= عیاد را باه   مم ای م باه خ=

 خوشی بگذرانیم، عمری  = اندگی کردن.
م پِ؛ ذ=م نئږېنتاا   نَږېنتاا ، =یرخاانادن، پیییادن  و 

اردی ق   ذاد، خو ت ر ِکناره یے ن ږد خو، ذادی 
سایڤ= او اا دم پشاک گرقت، بدور؛ یرخاند و  

 ت.انداخ
 = نسب نامه، اصق ونسب نامه.نََس  ننمه

 = اصق ونسب  ن س ب =.= اصق ونسب  .نََس 
 = نیست.م. نتست، ی ست.نِس 
 = نیستی.م. نتستے.نِستے
 =نسخه.نُسخه
 =نسخه گیر.زئزیج-نُسخه

نساااااااریااان)گاااق،  -۱=نَسااااااااریاااا  ناااام  ب. 
و .   Hippeastrumیوعااهااماا ماااچ.    -۲(  ا.خ. 
 ن سرین.
ڤ به   پای. ا=م= = یا کی، قریب   نَسَاق ا شاِ و=

 من حا  قریبکاری می کنم.
 = پوادار، پواه دار.نُسک  ار
او خو   ژپوا، پواه)حیوانات(  یه  -۱=  نُسااااک

څ ذاد= آن گاو)ماده( پواه خود را در آب  ار ااااا 
قسااامت پیشاااروی ییای  ِکڅار   تن ته  -۲اد  

ځینگ ک ل ڤ ٲم= قساامت پیشااروی دیکدان را    
ماایااگااویاایاام    ک    ماا،ااناای   -۳ځاایاانااگااا  پااواباااه 

مجاای)تح یر آمیا در مورد انساااان(  کو ختت، 
تمه   تن نه ُوساڤ= بخورید، پوا شاما را بساته  
نکردناد  خ م تاه، څ ناد چ تاه خو   ُی. ا=م = من  
- میخورم، تاا ی ادر پوا خود را می بنادم   پے

اند)درایر پوا کساای ایسااتادن(، در پی؛  -ن=سااک
- کبینی، در پی؛ یشام  ختت خو سایت، پے ن=سا

اند ییریت = بخورید و بروید، در ایر بینی یی  
 میکنید 
 =نسق  ن و  = نسق نو.نَسلے

یه یه ا ااتاو=نسایه  نَسایه، نَساِ =نسایه، قرض  ن ساِ
 گرقتن.
ر = جای ساااایه دار  ا. دی طرف مٲ؛ اند نَشاااَ

، خیر ت رم پ ق نه ِکاااات= اا آنطرف ما ساااایه   
 است، آقتاب در آنجا نمی برآید.

ر ساااایه دار، طرف ساااایه.م.    = ساااخرهپیڅ-نَشاااَ
 پیڅ.-پِتاڤ

 =نشرات، نشریات.نَشرے یا )نَِشِریا (
 = جای سایه دار.ےنََشر

=.=نشاار  .  ن شااری   ی=نشاار  ن شاارنَشاارے
 ؛. ..=نشر

= کهون یا یفت یوبی انجیر دروااه  دی نَشَاک
 ِغجید  ذه= کهون آغق را بان.

 = نشه یے.یے نَشه
 مخدر)تریا ، یر.(. نشه مواد = نَشه
 = نشه کردن)تریا ، یر.(.تیژ -نَشه

 =بب. نِاتب.نِشې 
=نشاایمن، محق اندگی، جای بود و با؛   نَشاایَم 

و  -مو بود  ختا=جااای  خااالااه  مو  ت ر  مو    نااد 
 با؛)نشیمن( من در ناد خاله من است.

 = لگد ماق کردن.نِښپی ا 
 = نشتر، لنِست، کارد خورد با نو  تیا.نِښتهر
 = برآمدن.نَښتی ا 

ندی گرقتن  یه  = نیشااگون گرقتن، ی= نِښااِڅریڤ ا 
ت= او آنرا   )مچ.(وی نِااااِڅروُد ات یو اگه سااا=

ندی گرقت و  بیدار شد. او)مذ.(ی=
   کردن = نشخوار  نِاخار ا اتاو=نشخوارنِښخار

 ایج نِاخاری ااات= گاو نشخوار کرد.
دهان    یماریب  ای  یتب برقک= مرض نِښاااخ ارچه

  دی ااایج    (Foot-and-Mouth Disease)و پا  
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ت   خو، دی شاا ف تیاد= اا گاو مرض  اند ساا=
 پیدا شد و آب دهن ا؛ میرود. یتب برقک
= بیرون کشاایدن  مرک ب   نَښاانېنتا ،  نِښاانېنتا 

 خو م خ نِافتت= خر میخ ا؛ را کشید.
= بیرون شاادن  یو م خ ا.   نَښاانی ا ،  نِښاانی ا 

 .بیرون شد  خا ِست اند ن افید= آن میخ اا 
ات نِگار=ن ؛  -= ن ؛، رسم، گهدوای  ن ا نَښق

 و نگار  ن ا  =.= ن ؛  .
 = ن ا؛، رسام. نَښقگهر، نَښقَگر

 = نشان دار.نِښن   ار
تن ت دی -نشااان  اِ  دتڤ خو نِااا ن-۱=  نِښاان 

ی خود را رد ل ڤ=این نشاان ها-ُود، ت م یه، مو
که یاقتی، ب،د بیا، برایم بگو  نِاا ن ذ داو= نشاان  

ساامبوق  مٲ؛ -۲دادن  نِااا ن =.= نشااان  .   
د ول ت   ذ رڤ ات پ=هک= ساامبوق دولت ما دا. 

چ   -۳و مارتوق)یا یک؛( اساااات   دلیق، پایه  ا ی 
یید نِسااات= هیڤ دلیهی برای جنو  -نِاااا نے ذ د 

ایاد  کردن نیسات  نِا ن نِست=بی شمار، بسیار  
د ند ل   مردم ُ=د ادی، ایه نِسات  =بسایار ایاد 

 نفر آمد.
 = نشانه.نِښننه
 = نشانه ان.ذهذیج-نِښننه
د   =.=   ذ -= نشااانه انی  نِااا نهَ کئذ-نِښااننه

 نشانه انی  .
 = کسیکه نشانه می ماند.نئذیج-نِښننه
 = نشیب.نِشې ، نِښې 
 = نشیبی.ےنِشېب، ےنِښېب

چ څاه   اجنباانیادن گ واره  غ   خاال=  نِښااااائپتاا 
ِر= ِطفه ک  قیڤ دهرذ ِکااات= اگر    نِااا ب تن، خ 

   گ وار خالی بجنبانید، شااااکم طفق درد می گیرد 
خراقه مردمی   خو نِااااا پتاو= خود را جنباندن   

 ل  خو مه نِا ب= خود را ایاد نه جنبان.
- نِاااین= جای نشااین  خ نه -=پسااوند. جاینِښاای 

نِااین= قوشااخانه  -شااخ نهنِاااین= خانه نشااین  قو
 نشین.

 .=نصیحت گر، مشاورنَصح  گهر، نَِصح  گهر
ح  حت  نَصاح ، نَصاِ =نصایحت  ن صاحت =.، ن صاِ
 =.=نصیحت  .

 =نصیحت کن، مشاور.ُک -ُک ، نَِصح -نَصح 
 = نصف  نِصف =.= نصف  .نِصف

 = نصفه  نِصفه =.= نصفه  .نِصنه
ن صااااوارتیژداو،  =نصااااوار   نَصااااِ ار،  نَصاااا ار

 ن ِصوارتیژداو=نصوار کشیدن .
 =نصوارک؛، نصواری.تهژیج-نَص ار
 =نصوار کشیدن.تیژ -نَص ار
 =نصواری.ےنَص ار
=نصایب  ن صایب =.=نصایب  .  ن صایب  نَصای 

 ..=نصیب ؛.
=نصیب، سرنوشت  ِشڤ ته تو   ِواتنت=  نَصیبه

 حا  مربوط به سرنوشت تو است.
 .= نطفهنُنطه، نُطنه
.خ.  ا-۲نظااره  نِظااره= نظااره  .   -۱=  نِظااره
 نِظاره، نِظاره ماه، نِظاره بتِگم. مچ.
 = بب. نِظاره.نَظاره
 =بدون نظارت، بدون کاروان.بن  نظر
 =نظر  ن ظ ر =.=نظر  .نََظر

 =نظر بند، جادو و اقسون کردن.نَظربَن 
 = یک نظره.نَظره: یَک نَظره

 =نظم)نوع ش،ر(.نَظم
 شوخی  م. عالے.= مااق، نظیر

 = مااقی، باله گوی.نظیرگ ی
 = ل،نت.نعل 

یخن) یخن باا پو؛ انااناه باه شاااااکاق   =نَغاایجاه
 (.ورکایمناستیژ

خارساارهای خوشااه جو و  ،  داسااه  -۱= ب.  نَغَز
ا=م ذوُااد خو،  گناادم ذاد مو څتم انااد=      راږط 

وقتیکه خوشاااه ها را ییندم، داساااه در یشااام من  
 ساقه خوشه گندم. -۲درآمد. 

تن قتیری تماشاا  -= گو؛  .  یم خو څتمِغښاتا نِ 
یود ات نِغوااتے= این با یشام های؛ تماشاا کرد 

 و گو؛ کرد. م. گو؛ ، غ ږ.
موسااااای ی، آهناو و مهودی یاا لحن   -۱= نَغَماا 

 آواا خوانی، سر و صدا.-۲
 = موسی ی، آهنو و مهودی یا لحن . نَغمه

 . = آواا خواندن.نَغمه چ
= آواا خوان  یو ل   بشاا ند    گهرنَغمه َگر، نَغمه  

  ات سااااانده یت خو؛ آواا ُ=د= آن آوااخوان  
 خوب، ساانده و خو؛ آواا بود.

 = سرپو؛ دیک، سرپو؛ یوبی.نِغنذم
 = شنونده  رادی ن  = شونده رادیو.نِغنږیج
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 =بب.ن ف.نَف
 =بب.ن فڅ.نَنڅ

ق ن د، ِی. وی   ماه نَنڅَاک   -= گهو  یو غِاذه غا 
بیاه هنواگریاان میکناد، ببین گهو ا؛ آن  نِاذقڅات= 

 بسته نشود.
یو   = کسایکه به خورا  ضارورت دارد نَنڅننے

ضااااااارورت  خاااورا   باااه  هااام  آن   =  . ماااِ
 دارد.م.ن فِڅن.

 نفر.=نَنَر)ج. نَنَرې ، نَنَرا (
ت =.=نفرت  .نَنَر   =نفرت  ن فر 
ن ف .  =نف.   نَنَس کشااااایاادن   تیژداو=نف.  ن ف . 

 ِاو ستاو=نف.)بیرون(کشیدن.
=خو؛ شاااااان.، خو؛ اقبااق  یو لا   نَنَسااااا ار

ن ف سااادار آدم، هر کار څه ِکاااات، ق=ک چ وی کار 
بشااا ند= او  یک آدم خو؛ اقباق اسااات، هر کار 

 را بخوبی اجرا میکند.
ااااااتااو= )م،اا؛(   =ت ااعادی، نف اه  ن ف  اه انَنَقاه

ف  اه ذ اداو=)م،اا؛(ت ااعدی دادن، ت ااعادی گرقتن  ن 
 نف ه دادن.

=ت اعد، باانشاااساااته، نف ه  زئزیج، نَنَقه گیر-نَنَقه
 گیر.

 = بخ؛، توته امین.نَن سے، نَن س
.= شااایر دادن  ُ ا ته خو  چی ا   ِرڤار  ی ا نِڤار چ

در )اااوُد   نه ِکااات= با شاایر؛ را نمی دهد 
 .(وقت دوشیدن

 = نوشتن.نِِڤشتا 
 نوشته.= نِِڤشِچ 
 = نویسنده.نِِڤشیج

= ن و ن  ادن، ب انه جویی کردن،  ا ئنِق ذ  :نِق
سااااران؛  .  قه نے   مو ذید= قانی مرا ن   

 میاند.م.ت=نگه.
 = ن اب.نِقا ، ِتقا 

 = قییی.نُقراض
 =ن ره یی.گے نُقره
 =ن ره یی.یِ  نُقره
 ن ره  ا.خ.مچ. ن= ره، ن= ره بتِگم.-۱=نُقره
 =ن ره.نُقره
ن ره  چاااپَکناا -نُقره،  چاااپَک -نُقره بااا  آمیختااه   =

 )سگک اقسار اس  یا کمربند(.
 = بب. ن=سخه.نُقسه

 = رسم کردن، ن شه کشی.َکشے نَقشه
 = رسم، پان، ن شه.م. ن ا .نَقشه

م     -۲نا اص   -۱=  نُاقاڅ،  قا ناُ  تا ر  خاطارناااا   
بی وده   -۳خطرناا  اسااااات   جاای  جاای= آنجاا  

ت=   بی وده ناد من ناه ن= څتات تر مو ختا ناه یا 
 ن ص  .-۱ ص =.، ن= څ =.= آمدید  ن= 

 = ن صی.ےنُقڅ، ےقصنُ 
 = ن ق  ن  ق =.، ن  هے == ن ق  .نَقل، نَقلے
 = ن ق کنند، داستان گوینده، قصه کن.نَقلے گهر

=پسااااوند در کهمات مانند ک هت ن ک، غ=هه ن ک=  نَک
 ، ا کیج.بار .م. ا کے

 گر.= نکاش َگر نِکاح، گهر نِکاح
رد   -= نکااش    ییاداو= نکااش کردن  خونِکااح

 ییداو= ان گرقتن.
 = آب نکاش.َښڅ-نِکاح

=یشاام دوختن  یو  نِکهښااتا ، خ  څېم نِکهښااتا 
تے نِک ااااات= او یشاااام را بمن  -مو  ےخو څتم

م  -نا؛  ےدوخت  یو خو څتم تے نِک ااات خو، و 
ٲم وی رد دهکیود= او یشااااام؛ را باه اردآلو 

را، -دادیم  خیره شادن  اهدوخت، و آنرا برای او  
تو خو څتم د م غ څ تے ماه نِک ښ=ای برادر، باه  

 این دختر خیره نکن.
تاخاتاااه،  -۱=نِاکایا  در  کاویاااک)  باریااادگای  بار؛، 

ک ناه  ق تے  رد ِکن=باا این  -خو   یوب(  د م ساااااِ
اساکنه برایت بر؛ کن  دی ذار    ذه= یوب  

تن اا در شاااااغناان. گره)در تاار،    -۲را بر؛ باده   
گره را بااا خ اص ِکن= این  ریساااااماان(  دی   

کن    ذ اد= سااااار در گم، در هم پیییاده)تاار یاا  
ذتد= ببین که نخ در هم  -نخ(  ِی. یِد وورږ   نه

ن ا در شاغنان. کین)در دق، در ت  -۳پیییده نشاود   
ت خو،   و دی رد   -سااار(  پ روا. ٲم ذ د سااا 

س=ت= پارساق جنو کردیم، اما در دل؛ کین شد  
 اااااتاو=با ی کساااای کین گرقتن، انت ام  اخو    

ا تاه خو   ا. تو ا م== من انت اامم را  کرقتن  و=
اا تو میگیرم=  تن اا در شاااااغناان. در یکجاا توده  
کردن    ذ داو= در یکجا جم  کردن  یِد ِست   
ذاذِجن= این خا  توده شاااده گی اسااات.م. کین،  

 ل ک ن، ِجر ښ.
 =نگاه  نِگاه =.=نگاه  .م.نِگه.نِگاه

 = نگ بان.گهبن نِ 
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نِگ ب نےنِگهبنن نگ بااانی   نگ بااانی    ے=   =.=
.  

=ناگ اان  یو   و اااااات= او ناگ اان  ان -نِگهمن 
څ= آن پشاک ناگ ان به   اقتید  یه پِ؛   ِاب د ار اا 

نااگاا،  -نااک فا چ، باه-اناد، باه-نااک ف-باه آب پریاد.م.
چ، بِگ م ن  اند -بتِخهیو 

، ناان  = قرو بردننِگنرذ  ا ، نِگنتتاا ، نِگنذ ا 
 در یای، غسق دادن)قند در یای(.

 .= انتظار، انتظار کشیدن.نِگی ، نِگی  س
مو ِیهاه   ا.  جور= نگیناه   نگیناه -۱=  نِگیناه

 ا.خ.مچ. نِگینه. -۲انگشتر من اا  جورد است  
ناو -، ناالاه   = شاااااکاایات نَلغَښ اِد تو   مو گ ر 

یوږ = ناله ات مرا گرنو کرده  ن هغ ښ =.=ناله  
 ِارِاک ن، نال ن، ِگرا  . .م. 

  به رنو و وسا،ت آسامان  ق،ین  -۱  =نِلن ، نېلن 
  وناانیبااران در    یقرشاااااتاه    -۳ انین  ینخ-۲ 

کویک    یاا قراماساااون هاگق آب  ینماد  .باساااتان
بار     نیقراموشااااام مکن اول بااار توساااااط لژ 

به    ۱۹۲۶( در سااااق  Zur Sonneنه )ساااوراون
سااا نه برمن    نیدر آ   یساامبق ماسااون  کیعنوان  

نشاااان گق   ۱۹۳۸آلمان اساااتفاده شاااد. در سااااق  
قراموشام مکن )سااخته شاده توساط همان کارخانه  

 داد یرو  ی( براسااااخت یرا م  یکه نشاااان ماساااون
سااااا نه »امسااااتان مردم آلمان را رهاساااااا«  

(Winterhilfswerkحاب ناا )انتخاب شاااد که   ی
 یمه  سات یالیساا نه  رقاه خه  ساوسا  هیریتحر  خ

 و . ( بود.ی)شاخه حاب ناا
 ین دی   یود، ب،د ت-= مایه شیر  ار پ ږنیځنِماذ

ن خو، نِم ذتن= در کواه کان  توی ک ؛ اوُد ِکن
وقتیکه مایه شااایر را انداختند، ب،دا شااایر گرم را 

 می اندااند و دوغ جور میکنند.
 = نماا خوان.از خن منَ 

 نماا  ن مااا یداو= نماا خواندن.= نَماز
= نماای؛  ن ماایِښ ذ اد= نماای؛  نَماایِښ، نَماای 

 دادن.
 = نمایشی.ے، نَمایشےنَمایِښ

 = نمایندگی.نَمایَنَ گے
 = نماینده.نَمایَن ه

= نماایاان  نِماای ن ..= نماایاان  نِمااین ، نَمااین 
 ؛.

رُِدا  خ نه   نِسات= نَمبَښ = رطوبت  ار د م شا 
 رطوبت هم نیست. (ریایه)د در این دره

 = رطوبت.ےنَمب
د مالتاو=نمد مالیدن.نََم   =نمد  ن م 
 =نمد ماق.ماتیج-نََم 

 =نمدی.نََمِ  
 = نمک دام. ن  نََمک
 = نمک.نََمک

 = نمکدار.نََمکاڤ
 = نمکی.نََمِک 

کتاب=مکتاب نَم ناه  ار =نموناه وار  ن موناه وارم 
ییاداو=  نموناه وار)آاماایشااااای(  ن موناه وار کاار  

 آامایشی کار کردن.
 =نمونه  ن مونه ..=نمونه ؛.نَم نه
بوجین ت ن مه ک اااات= یک و    ے= نیم)نیمه(  ینَمه

رُِدا     نیم بوجی گندم    ذ د=کم شاادن، یه شاا 
 ذاذ = آب آن رودخانه کم شده است.م.نیم.

= ق ؛، داو، دشاااااناام  نِم  =.، نِم و  نِمن، نِمن 
نِم  =.=خود را =.= ق ؛ دادن، داو ادن  خو  

قڅ.  داو ادن.م. ر 
= انادااه کردن)حجم ظرف یاا نِمن :نِمن  چیا ا 

غهاه، روغن باا کادام طرقی(  د م دوغااقے نِم ن  
ِکن، څ ناد ِکهو تاه ی سااااات=حجم این ظرف را 

 کیهوگرام در آن جای میشود. ند اندااه کن که ی
= ظرف برای اناادااه گیری وان   یم  نِمننڅے

انادااه گیری وان توت  = این ظرف برای   توذ  
 است.
 نِیهر=ب . نِیهر.-نِمن

=تخمیر  نِمئساااااتااا ، نِماااساااااتااا ، نِمااایساااااتااا 
کردن)شااایر(ن=ر ته ی م پ ی بشااا ند نِماثت= امروا 

 این ماست خوب تخمیر میشود.م. نِم ذداو.
ا  نِمئ  ا ، نِم تا  = نشااان دادن، اشاااره دادن  و=

او  بااه  من  ق متے=  یو  ات،  نِم وت  وی  تر  ا=م 
 دادم، و آو ق مید. م. نِمای، نِم یت. اشاره

 = نمایان شدن، آشکار شدن.نِمئی ا ، نِمئیتا 
 نامو.= ننو و نامو.. ت = ننو  ن نو انَنگ

 =نو قهم، شاعر نو، نویسنده نو.ن  قَلَم
 =نونَ 
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- ند ت م یے-=امرار حیات، وضاااا،یت  مو۱نَ ا  
ُا=د=من در گاذشاااااتاه هیڤ امرار حیاات  ی یا   ناه 

 نداشتم.
و ِگرد و ن و= گرد و نوا، اطراف  دهااذتن  ۲نَ ا  

 مٲ؛ ِگرد و ن و ُ د=آن ا در گرد و نوا ما بودند.
باااب  نَ از مااانناادو ر  =قساااااماات دوم کهمااه مغه  

 ن ی ن واا=نی نواا.  ن وار=اباب نواا
= در امتاداد، اا پ هویی  یو ِم. نَ ازگے)شاااااخ(
خانه  چ ن ږجید= او هم اا پ هویی   مٲ؛ یید ن وااگ

 ُه...(-ُه، ی م-ُه)اِک -ما گذشت. م. ب راست، 
 =نواانده.نَ اِزن ه، نَ اَزن ه

 = بب. ن واِانده.نَ اَزن ه
 = نواانده.نِ ازیج
=نو سااخته شاده، نو  ن و یید څه مااتن،   نَ اگار

ل ُتن= وقتیکه خانه نو میسااااند، آنرا نو ساااخته  
 شده میگویند.

اق رهنو آدم وی  واق،ن  ا قساااا    -۱=نَ ا،  نَ ایے
ڤ ُ ر-اته، ن وایے تو-ذاد -ُ ر-ذ داو نه  یذ -ته شاااِ

یے =)حتی( اقسا اق نتوانسات او را باند، واق،ن  
شاروی  -۲تو حا  میتوانی     مخصاوصان  خ=ب خ=

د، نوا-غ څتن نج= بسااااایااار  ته ِابااان-ے  یتن ُاا 
 ودند، مخصوصن آن ع بگی.بدختران م بوق 

 سه ساله.-دوکره =نَ بَرار
 =خانه نشین نو.نَ بُنه گے

 =خانه نشین نو.نَ بُنه
= جوان  یو   ِږنے انجوُج= او با ان  ت تَک-ن 

 جوان عروسی کرده.
و ن،    -۲ناوجاوان   -۱=نَا جاِ ن  ناوجاِ ا.خ.ماااذ. 
و ن.  ن وج=

خات ن چاه خات کیاق  -= جواناه  هر و  تن دی ِدر 
ق ختے ب= ار اندیر ځ= ِهک ن ویه ن -یود، د ذ و  تے  اځ=

رخات را قط  میکنناد، در وقات یتن= وقتیکاه د 
خورد میرویناد   -ب ااار اا آن جواناه هاای خورد 

ن ویاه =.)ن ویاه ِاو ساااااتااو(= جواناه  .)جواناه  
 کشیدن(.

 ذی..-(.م. ناو۹۰= نود)نََ  
 = ب.جوانه .ن  ه، ن چه

اِد ت ن=ِکک ا بری  -=نور، شا،اع، درخشا؛   ن ر
نور څاه ا اد، وی    یاناد و-ُتاد خو، دی خیر

باااریااک  تااه پِر-ا بری ابر  ک ل ڤ ٲم=اگر  ث وځاا 

بگیرد، آن ابر را   را  بااشاااااد، و شااااا،ااع آقتااب 
ک میگویناد  نور ئ اد= دیادن  تو څتمتن       پِرث وځا 

ااا نور نه ذهذ تن=شااید یشام های تو خراب می 
-دیاده= نور دیاده  تو ِوا ن ات  -یبینناد  نور

ا م نوری پاا = باه لحااظ خادا، تو دانی و این نور  
ا م  -ج ن، ا یااق ِکن، تو ِوا ن ات  پاا   تااره اه  

 نوری پا = تاره جان، کوش؛ کن به لحاظ خدا.
ماذ. نوروا، نوروا    ا.خ.  -۲نوروا   -۱=نَ ر ز

مااااه.م.   ناوراو  ماص.  باتاااک   ناوروا  شااااااااه، 
 ب ت)ا ی م(.
 = نورانی.ن رننے

ل چ نَِ ښاته، نِِ ښاته =نوشاته، ت دیر  ا. روای ا ا 
ذ ، وی ته وِ  نے=اا روا  هر ییا ن ِواااته څه ساا=

ااق هر ییایکه در ت دیر اساااات، آنرا می بینی   
ږ= اگر  اگه مو ن ِواااااته څه ُتد، ُِری ی=م ته خو م 

 در ت دیر من باشد، گوسفند خود را پیدا میکنم.
 = امین باکره، امین نو شکن.ن ِښَکن ، ن ِښَک 
 =بب. ن وه.نَ ښه

وامنا قان  قارض،   =(... تاوت  ناوقا ن  (غاهاااه،    
(  غهه، توت....  ) .، وام  .اااااتاو= قرض  ا

 نوق ن ذ داو= قرض دادن.
 = قرض دهنده.ذهذیج-ن قن 
 = قرض گیرنده.زئزیج-ن قن 

 م. ن ک ر.=نوکر.نَ َکر، ننَکر
 =.=نوکری  . ی=نوکری  ن وک رےنَ َکر
 =نو ن اق.نُهال نَ ، نَ نُال

= نوحاه، گریاه  ن وه =.= نوحاه  نَ ه، نَ یاه، نَ حاه
  . گریه  .م. ِگریه.

 = نویِسنده. نَ ېِسن ه، نَ ېَسن ه
 = عرو..نِ ېنڅ

= نو گری، خبر  ییا   ار اااا ر = نَ ے َگرے
 در ش ر یه خبر است 

= تر؛ کردن، جور کردن نِمئساااااتاا ،  نِ ئاذ ا 
ن درو پ ی نِم ساااات= ان ا به  تدوغ، ماساااات  دهذ 

 جور کردن ماست شروع کردند.
 = نواختن.نِ ئز ا 
ساایه  تری شِاتا،   تری=  = ساایه، جای  نِ یښاڅ

 آنجا سرد است، انجا سایه است.
 =بب. ن وه.نَ یه
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ن وی هےنَ یهلے)مااث.( یتن  - =بکااارت، بکر، نو  
ات=امین بکررا نو شکساندند.  ن و ُِر=

در گیر  ننباااَ  نوباات  گرقتن  برای  کمی  =غهااه 
 آسیاب.

چ=باه نوبات   ننبَا ، ننبها  = نوبات  پِ. ن ب تا 
 گذاشتن.م. ُ ځ، ِکریا، ل خ.ن ب ت وتذداو= نوبت 

 = نوکریواق.ننبَتچے
- = نوکریوالی  ن ب تیے گے)ننبَتِچگے(-ننبَتچے

 گے =.)ن ب تِیگے =.(= نوکریوالی  .
 سه ساله، گاو جوان.-= گاو دوننبهن 
ق، گااا -گااا ، ننبه -ننبهناا  =گاااو جوان.م. ب=کاا=
 ب ک ق.
 =بب.ن وک ر.ننَکر
ذ ااداو=نوقنوق  -۱=  ننل ن ق  ِاڤ     تر   ادن  

ُاداو=اا دق نگفتن، اا دق پاا  نگفتن     -۲ن ق ل 
ت خو لتمااق ن لتن اناد ِگر  ینو  آخر  خو تیتا 
 ِکنتن= در نو  های روسری خود گره میکنند.

 = نامدار.ننم  ار
 = نام نوی..ننم نَ ېس

= نام  ن م ئ داو= نام گذاشتن  ن م ِاو ستاو=  ننم
نام کشاااایدن  ن م ن اااااتیداو= نام برآمدن  ن مے  

ذای= نام   خدا.خ=
= ناام گرقتن، ناام خوانادن)  ننمبَر: ننمبَر چیا ا 

 نام و نام پدر(.
 = نامااد  ن مااد =.= نامااد  .ننمزا 

اا کرباا.  )= لیفاه ناان پاینن  بَناَ ک، ننبَناَ ک
 .(ساخته میشود 

= بیهک آهنی برای شااور دادن نن  َک ، نن  َکن 
 قوغ در دیکدان.

ساااکه= نان با مساااکه  ن نے  = نان  ن نے  نن  م 
 روغ ن= نان با روغن.م. گ رذه، ق ماق.

 = نه، نی، نیست.نه ین
 نی  .-ن ی =.=نی-=نه، نی  ن ینه، نَی، نهی

 = ن اق.نُهال، نال، نَهال
 = ب. گهیسریا اار.نهذ زار

  -۲(  Glyceria plicataگهیسااااریا)    -۱= ب.  نهذ
گاا(  Phragmites communis)  یناا   اهااانیااااا 

اا   (Carex)جگن    -۳   انیگندم  نوعیندساااله اا 
ن خو، خو بیر تااه  نتتااه قاااق کِ       انیااجگننوع  

وتااذتن= جگن را خشااااااک میکننااد ایر پا.  
 میگذارند.

 = ن ر، کاناق.نهر
 م. ن رمه. = نرم.نهرم

= مخفیانه، به آهساااتگی، بدون  نهرِمکث،  نهرمث
 توجه.
بارای  ڤاااِ یارم-ناهارم نارم)ماخصاااااوص  =جاااروب 

 آتشدان(.
 = به نرمی.نهرَمکے
 =نرمینهرمے
 = ن ره.نهره
 = بسیار، ایاد.م. ل  ، ق نه، ق غ.نه 
 = قایده.نهف
باه ییای باه خااطر   نف. تماایاق=نف.)نَنڅ،  نهنڅ

ه وی ن فڅ  -(  وی ند اِ اشاات ایی که به آن دارد 
ت -غ=هاه= نف. او کان اسااااات  خو ن فڅ تے ما=

 ذ د=خود داری کردن.
باه   نف. تماایاق=دارای نف. بهناد، گشاااااناه)نهنِڅ 

(  ل     ییای به خاطر اشااات ایی که به آن دارد 
رب=اه خود= تو بسااااایاار  -بیاه ت تو، ق=ک ثا ت دی خ 

یک بیه گشاانه اسااتی، تمام خرباه را خوردی.م.  
 ن فڅ نے.

ت= بر نهلااَ  د ر وی ن،هاا  =ن،هاات، ل،ناات.  ب ر پاا 
 پدر؛ ل،نت)بر پدر؛ ن،هت(.

 اوق.= گریه  .م.نهلغ ا 
=اره گفتاار مسااااات یم، میگویناد  یو   نهلاه، ناه

پ=څ-نااد -و مو یے  ِراین ات  =او میگویااد   تن ذو 
 . کهو دو دختر و یک پسر دارد 

 = رطوبت دار، نم دار، تر.نهم، نهم 
 = رطوبت، نم.نهم 
 = مادر،  . مادران.(ج. نهنې ) نه 

=ساار تکان دادن، اقسااار پاره  نهنجه: نهنجه ڎئ 
اسااااا  ساااااواری(  یو ُار  ذید کردن)در مورد 

یت یو وی صاایب ا. بِذهند تے وااات= -ن نجه
آن اساا  ساار خود را تکان میدهد و صاااحب؛ اا 

ُاار  ن نجاه ذتاداو-این می اقتاد  تو اݑ  - تیر-تاه 
 وااے= تو در یک سر تکاندن اس ، می اقتی.

 = ن نو.نهنگ
 = مادر اندر.نهنېځ

 = به گریان آوردن.م. ِرن وداو.نه ېنتا 
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=گریاانا=ک، دم دمی ماا   ن ویج بیاه تے  جنه ی
مو څتم ماه ذتاد=یشااااامم بیاه گریاانا=ک را نبیناد.م.  

 وهغیج.
 =نی نواا.نهی نَ از، نَی نَ از

=نی نواای  ن ی ن واای  ےنهی نَ ازے، نَی نَ از
 =.=نی نواای  . ی=.، ن ی ن واا

نِاو ااداو=نای  ناهای نا ای  ماوسااااایا ای(   =نای)آلاااه 
ذ  نی   اانواختن  ن ی  توداو=  پوق  خو  رد  -ادن  

ا ن ی ذهذ ا=م آ= پوق خود را برای  -دهک ا=م ات و=
متاچ  -تو بادهم، و من نی بانم  ماٲ؛ ٲم ک تاه ره

ٲم ن ی ناه ذاد=ماا تماام  و  څااو یود، ات ت ماه ِجناا
 روا درو کردیم، و مانند شما بیکار نبودیم.

=جاایاداد، ماالکیات، سااااااحاه امین)کاه  نهیاه،  نهیَا 
وی ق=رب ن بتک ن ی ت    بکساای ت،ه  دارد(  یو ت ر

ت= او باه جاایاداد قرباان بیاک رقات  وهاذ پے   سااااا=
پیر   ن یاه څااو ِکنتن=آن اا در جاایاداد پیر  درو 

 میکنند.م. پِدتم.
)برای  لوله-۲نی خورد)آله موسااای ی(   -۱=نهیَک

اات=تنباکو و توتونکشایدن   یهم  لوله (  ِیِهم   ُِر=
وتق و  بلوله)یاینک، یابجو؛،    -۳شااااکساااات   
آب...(  دی یااا  ختنیر  یبرا  دیگر ظروف ی، 

ږ=لولااه بوتااق را نشاااااکن  دی  ق   مااه ُِر  بوتاا 
یااینا ک   تاااه کے=لولاه یاایناک را تاااه)پاا (  

 کن.
 = نه اینکه.اینکه-یِنکه، نه-نه

نِیاااا  نِیااااز بااا؛   م ربااان  قربااان،  =التمااا.، 
سٲم=التما. میکنم  تو نِیاا سٲم=برای تو التما.  

پ=څ، تو   سااٲم، سااٲو خو    اه  ، قربانت شااوممیکنم
گاااو   برو  شاااااوم،  پااای=بییم، قرباااناات  ژاوتن 

 هایترا)ماده گاو( بیران.م. ق بوق.
 پِا قڤ، ااا. =باقیمانده خورا  حیوانی.م.نِیا 
 = نیت.نِیَ 

 توت پیوند نا شده. =نیر   ذ
 = نرنیر
تِرتځ ِگج=  -ند نیر وهر ، تو-=نر  مونیر ند سااااِ

تو   دارم،  نر  بره  داری.من  ماااده  .م.    باغااالااه 
 ِستِرتځ.

تِر-نیر یااا  ساااااِ بااه    تااهیهرماااقرود =دو جنسااااااه 
  ،ی وناان ی ریدراسااااااط(،  Ἑρμάφρόδιτόςی)وناانی

اسااااات. ناام او باه تماام    تاهیپسااااار هرم. و آقرود 

  یو انانگ   یدو صاافات مردانگ یکه دارا  یکسااان
و    و.یآتانت  گر؛ید   نام.  شااود یهسااتند اطاق م

به    یآب  یحور  کیبود.    ایپساااار بیه  دن  نیباتریا
که   یعاشاااا ؛ شااااد و روا  .ینام سااااالماساااا

به داخق  کرد،یم  یتندر یشمه آب   تهیهروماقرود 
  انیاو اا خادا  د یاو او را در آغو؛ کشااااا  د یاآب پر

تااا آن دو   شاااااونااد. اا آن پ.    یکیخواساااااات 
ان    یمیمرد و ن  یمیبه صااااورت ن  تهیهرماقرود 

طهاب   انیااا خادا  این  تاهی. ساااااپ. هرمااقرود رآماد د 
ا  یکرد هر مرد    یتن بااه آب   ایااهیاادر  نیکااه در 

و    یبپردااد مردانگ دهااد،  دساااااات  اا  را  خود 
  ت ی برآورده شااد. کهمه  هرماقرود   ایخواسااته او ن

 و .است.اا نام او گرقته شده
ب   ِږنِاک نیرفِاُ ر ا ا=م خا= =مرداناه، شاااااجااع  و=

خته= من یک ان مردانه اسااتم،  ادی، غ ه چ ا=م تِر 
ندتن ذو   پ=څ ت ر ذ د -تا بحاق به قوت اسااااتم  مو

 ُ د= دو پسر شجاع من در جنو رقته بودند.
کے.نیَرکے  =بب. ن ر 

ناو بااای  نَیَرنااگ بااازے = نیرناو بااای  ن یر 
 باای  .=.= نیرنو 

 = یا  ، حیهه و مکر.نیرنگ
 = نیرنگی.ےنَیَرنگ

=مرد  بیاه ها اا جن. مرد    نیرننج، نیرنننج
ار ماٲ؛ ییاد لا  = ماا در خااناه مرد ایااد داریم  

ڤار   = من ی ار پساار دارم  دتڤ  -مو   ندتن څ 
 ت=خم پا  مه ِکات= تخم این مرد ها پا  نشود.

 ماندن.-۳منتظر ماندن   -۲نشستن   -۱=نیستا 
  یو    ، ماندنی ماندن= قصااد نیساامېج، نیسااتمېج

آن ا    =هذتن  ماند، وبنِساااات = آو قصااااد ندارد 
 مانند.بقصد دارند 
 = نام نیک.نیک ننم
 = نام نیکی.ےنیک ننم
 = نیکبخت.نیکبَخ 
= سابا)گندم نا رسایده(  ک اات غق   تے=  نیالڤ

 گندم هنوا سبا است.
  انیاسااات که در م  یبنف؛ نام رنگ  = بنف؛ نیلے

ارغوان رنااو  آب  یدو  اا   یو  بنف؛  دارد.  قرار 
 د،یآیو سااارخ به دسااات م  یآب  یهارنو  ب یترک
 است. و .ااسرخ  شتریآن ب یم دارآب یول
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)باه    نااساااااهیبوراژ  ایاگااواباان    رهیت  =ُگلَاک-نیلے
  ای جن.    ۱۵۶ ی( داراBoraginaceaeو  یسایانگه

با    یعهف  اهانیگ  شتریگونه است. ب  ۲۵۰۰سرده و  
  ایاا  یادرختیااه  یماااننااد، گاااه  ؛یر  یهاااکر 

  ڤی م،مو ً گران مارپ   نیآذ با رونده هسااااتند. گق
ها  . گقشاود یها باا ماسات که با شاکوقا شادن گق

اند. کاسه گق متشکق اا منظم  و  یم،مو ً دو جنسا
و م،مو ً همپو؛    وسااااتهیپ  ایکاساااابر  آااد   ۵

.  اسااات وساااته یگهبر  پ  ۵  یاسااات. جام گق دارا
  هاههیعدد است. بسا  رو به داخق و م  ۵ها  پریم

شاااا داند.   یحاو  سااااکید  یاغهب در قاعده دارا
آن مانند گق قراموشااام نکن،    یهااا گونه  یت،داد 

گاااوابااان، سااااا   ،یی هماااور دارو  دارو،نااهیگااق 
آلکانا و گق   وم،یوتروپیساااپساااتان، هه  ،یاانگوله
کاشااااته    یعهف  یهادر کناره  نیتا   یبرا  یعسااااه

 قراموشام مکن  )سارده(وقراموشام مکن  .شاود یم
عاهاما( تا  یاسااااارده :Myosotis) یناااام    رهیااا 

  ای سااله    کیو    یعهف  اهانیگ  نیاسات. ا  انیگاوابان
  اهانیگ  نی. اباشاند یم  ایاروپا و آسا  یدو سااله بوم

ها  به طور م،موق خودرو هسااتند و در کنار جاده
آن ا    ییو م،مو ً شاااناساااا د یآن را د   توانیم  این

دارند و    هبر گ  ۵با    ایر  یهاآسااااان اساااات. گق
ها اغهب به رنو  مرکا آن ارد رنو اسااات. گق

و    یبه رنو صاااورت   یو گاه  شاااوند یم  دهید   یآب
حدود   اهیاند. ارتفاع گهم مشاااهده شااده د یسااف  یحت
اا اواسااط   یمتر اساات. گهده  یسااانت  ۳۰ یلا  ۱۵

.  کند یم  دایب ار آغاا شااااده و تا اواخر آن ادامه پ
  اهیگ  نیا  یهادارند. بر   یاخوشااه  یها شااکهگق

دار هساتند و ظاهراً  به  شاکق و کر   یتخم مرغ
  ی. در آب و هوا شاوند یم  دهید   رهیصاورت سابا ت

قراموشام    اهیدارند. ارتفاع گ  یب تر  یسارد بااده
 یمتر اسااااات و دارا  یساااااانت  ۱۵-۳۰  نیمکن ب

و    یآب   یصااورت  د یبه رنو سااف  یاخوشااه  یهاگق
اا اواسط ب ار آغاا شده و   ی. گهدهباشاد یبنف؛ م

باا اکثر   اهیاگ  نی. اکناد یم  دایاتاا اواخر آن اداماه پ
با    یهاخواهان خا   یدارد ول  یها ساااگارخا 
آقتاب   هیو ساا  یآقتاب  یهامناساب و مکان  یکشااه

قراموشاام مکن در برابر باد م اوم    یهااساات. گق
خود   یهساتند و در تمام طوق سااق اکثر بر  ها

  توانیم  اهیاگ  نیا  یهاایمااری. اا بکناد یرا حفظ م

و    ،ی پودر  د یاهاا، اناو، سااااافباه راب، حهاون
  اهیگ  نیا  ریتکث  یاشاره نمود. برا  یکپک خاکستر

  ایی در پا  توانیاا بذر آن اساتفاده نمود. م  یساتیبا
  یخارج   یدر قضاااا  میآن را به صاااورت مسااات 

امساتان بذرها    اقتنی  انیقبق اا پا  توانیکاشات. م
دو   اا  اهیاگ  نیا  ریخااناه کشااااات داد. تکثدر گاق

آااد   یتابستان در هوا  قیکاشت بذر در اوا   یطر
در ب ار و کاشااات دوباره آن   شاااهیر  میمسااات   ای

 و ..است  ریامکان پذ 
 = دروااه نیم باا.ِ ږفهج -نیم

 = نیم سر، میگرین.نیم سهر
 = نیم.م. نیمه.نیم

 = بب. نیم ه ک.ماتَک نیم، نیماتَک
 = نیم جان.جننَک-جن ، نیم-نیم

بی  - ۲نیمیاه  نیمیاه ِما= نیمیاه ما   -۱=  نیمچاه
    ےآمدن  یاساات،داد، بی ارا؛، ییای بدساات 

ییا نه یاذد= -ند، ا. وی ذ=ست یے-خارااده مو
من یک خواهر ااده دارم، اا دساات او هیڤ ییا  

 نمی آید.
  ه= نا بال ، غهه نیمه رسایده، خوشاه نیم نیم ننَک

څے ته یو راږط   سا د خو،   رسایده  ا. ساتر اا 
 ِرست= اا سیر آبی خوشه گندم نمی رسد.

 وغ.= یوب یرخدار برای ت یه د ذار -نیم
داد جوره ِم.    ی= لکنات داشاااااتن  وِزڤ-نیم

 ُ=د= پدر؛ جوره هم لکنت داشت.
 = نیم کاره.کاره-نیم

= ناا تماام = ناا تماام  یا ا نیماه تَاک، نیماه تَاک چ
کردن  یو دی خاا    یو= او خرمن را تاا آخر 

 نا کوبیده ماند.
=ناا تماام، خاص نااکرده  نیم ها ک =.=نا  نیمهلَاک

، خاص نکردن  یو دی خاا    یو=   .تماام  
او خرمن را ناا تماام مااناد  اه ک خاایتن، دی و ن  

ِکنتت= ای ان ا،  -خ=ب خیڤ ِوااک مبتت،   دی مه
این پشااااام را خوب حاجی کنیااد، نااا تمااام آنرا 

 نمانید.م. نیمال ک.
دق، اا = قسااامت لغت  ِدلینج، اارذینج= اا نینج

 قهب.م. ینج.
 = گریه، اشک ریای.نی َجک
 = گریه کردن.نی  ا 

 =گریه.نی -نی ، نی ا-نی 
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نِایاهار یااا   نِامان  دادن، نِایاهار،  داو  دادن،  قا ا؛   =
 تح یر کردن.

- = دو )نییاه( نخ یاا تاار، قرقره نخ  نتیاه نېچاه
د  = نییااه نخ، قر قره.)تااار(  تر   څااه   د=ک نپااِ

رقتی، دو   دکاانرد ُ ر= اگر -ساااااٲوی ذو   مو
دو  نخ برایم بیاار  نتیاه ..، نییاه گ ااااااتااو=  
ا ا=م شااا  دهم ت    گ ااات خو،   اود دویدن  و=
ج هاد چ ا=م وی د ریااڤ یود=من اود اا پشااااات  

 را به او رساندم.شا  دویدم و خود 
- = گساتاخ  نتِاق ..= گساتاخ ؛.  تونېِزل)شاخ(

 ت ل    س=ت= تو بسیار گستاخ شدی.
=.= گسااتاخی    ے= گسااتاخی  نتِال)شااخ(ےنېِزت
.  
 = نیاه ان.َز  نېزه
 = نیاه.نېزه
 = آلت تناسهی)با، گوسفند، گاو..(.نېس

= نیسات، نابود، نیسات، نابود  ی ا نېسا ، نېسا  چ
.  

 نیستی، کمبودی.= نېستے
 داو= نی؛ ادن. = نی؛  نتښ ذ نېښ

 = نیشدار، اهری.نېښ ار
 = نی؛ ان.ذهذیج-نېښ

 .بند ایاار یجا= لیفه دار، با نېنه  ار
 ، در تنبان، شهوار.بند ایاار یجا= لیفه، نېنه
اتے   ل ک -۱=  نېک نیک)درمورد وقت(  ی م سا=
ن ږجیساات= ساااعت نیک نگذرد  روای  = -مه

ُے==     متچ= روا نیک    ُِد=،     روا نیک   
م ربان باشااااید، م ربان باشاااای=)خطاب مودبانه  

ا.خ.ماذ. نتاک، نتاک  -۲بجااناب هم صاااااحبات(   
 محمد، نتک ق د م  مچ. نتک خاتون، نتک بخت.

 = نیکی.نېکے
 ن.= بب. نیه نېلن 
 = سوراخ بینی.گنږځ )نئځ + کنږځ( نئځ
 آب بینی. -۲بینی   -۱= نئځ

قسااااامات ساااااوختگی  -۲بینی)خورد(  -۱=نئځَاک
غشااا)بین ی ارمغا، -۳ انیسااااو یراغ اا گیاه  

ساااایب و نا (  پِراکے یتن ا. باج ک ن ځ یای  
وتاذد=در اماان پی؛ اا غشاااااای ی اارمغا یاای  

صاام )شاایره درخت(  یه غ ا    -۴تیار میکردند 

ک انادی= آن درخات ی اار مغا هنوا   ق ن ځا  غا 
 در صم  است.

 = کسیکه آبریا؛ بینی دارد.نئِځ 
 = دکان خانه.نئخ
 خانه.= جاروب دکان ڤِ یرم-نئخ

 = دکان کویک خانه.نئَخک
باچ  نئاذ ا  = شاااااانادن  وتڤے ن ختے ن اذد خو، خ=

 اندوید= او آن ا در دکان خانه شاند و رقت.
یرخیدن   اا ر ارد، تا قِشااق ،  گشاتن-۱=نئږ ا 

  -۲ ارد ا=م ن ږد=  من در ااا ر و قشاااق گشااتم
وم پا   ژه؛ پِاذنتن خو، خو     ، گردانادنور دادند 

ب ناد قتے=آن اا خاارگاق کوه را در ږتن   ترک اق ن
 دادند و با بند به سر خود میگردانند.
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