ل
لقوه= بههه رعشههههههه(لرزه) و فلج بخشهههایی از
صورت لقوه گفته میشود.
لبلبۈن ،لبلبون= لبلبو.
لوند= تنبل.
لَوهک= گل ماله با سهههنش لشه ه رلوها را عادتا
زنان انجا میدهند.
لَوهکک بورج = سههههنهش لشهههه برای گهل مهالهه یها
لوها.
ِلوهرس= حالجی کردن پش بز.
گندر لَ َ
لَ َ
گن= پطنوس ،قاب.
ستاو =.چسپ،چسپیدن.
لَدهقر ِ
لَی= توده درزه های غلهر لی از غلهجات.
لَیاگ= زمین بی حاصل،کشت زمین بدون پارو.
لَکَک= انگشت کوچا.
لَکهن ،لَکهن ذهد= سههورا ر درچوب.ر سههورا
کردن.
َ
کښکک ،لَښکَکر افالق= پای لچ ،بدون جرابر
لَ َ
خو پئخ لښهههه هث تر پهاذ ذه= چموس ههایهت را
بدون جراب در پا کن.
لَله ِیک= آهنش الالیی.
لَال ،الال= دوست ،طفالنه.
لَمبه بُف= فربه ،ور رجسههت ن مه چسههت ن ،لمبه
بُف ےسههههت پر بیرچقماچچ= چیسههههتانی فربه زیر
خاک استچقماچچ.
لَن َ
گک-ذارگ= چوب باریا ،برای آویزان کردن
کاالر لنگا -ذارگ ےب ےر ےک ث ،پېښههواز اند= چوب
باریا( لنگا) در داالن بیرون خانه.
لَنځے= دسههتمال ابریشههمیر ےش هچ لنچر یر چر
ردث نهه فهارت ،مگ شهههههال الېهد= حهاال دسهههههتمهال
ابریشمی خوش کسی نمی آید ،باید شالی باشد.
لُنج ،لَنجېن= گونه ،گونه ها.
لَپ= زیاد ،بسیار.
لَپتو= توپا از پالستیا یا پش برای بازی لپتهر
ُچ ےلا ا ُ ه الُد ،لپتو قتر یا ُ بازے چود ،یه نهر
پ ت الهد= وقتی هه خورد بود  ،من بها لپتو بهازی
می رد  ،آن نر بود.
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لپته ،لَپته -بئښت= بازی لپته ،لپته بازی کردن.
لَخ= نوبهت دادن چمچهه در وقهت نهان خورن از
یها ررف ،آش ،اتهالهه ،دلهده...ر لخ تر مو الهُد ات،
ُوز ا ُ ےرنوښهههههت= نوبهت من بودچگرفتن چمچههچ،
اما من فراموش کرد ..
لَخ وې کذداوِ ،کریککا ،نۈبهککت= دادن چمچههه برای
ی دیگر در جریان خوردن ،آش ،اتاله ،دلده...
لَخک ،لَخلَخهنَک= مترسههار برای جلوگیری از
خوردن عله در کشتزار.
لَخک= لخلخا آسیابر چوب باالی سنش آسیاب
رویین.
لَخِ -مکذئککد= لمس کردن ،دسههههههت زدن بههه جههان
کسهههههیرتر دے پی لخ -ےمهذئهد نهه بهافهت ،تی هدک
ښهچن ےید= به رویش دسهت زدن ن شهود ،پشهه
ےژ ُر ے
او گزیده.
سکتاو= غلیط ،غلیط شهدن ،سهخت
لَختک ،لَختک ِ
شدنر یه ُخښپه لختا ےس = اتله سخت شده.
لَختخه سار= بی حرکت ماندن مثل مردهر در اثر
مریضههههیر ماندگیر یو پات ښههههاه وے خو وزیر
سههههت= پاد شههههاه
د ند ذاد دےدے ،یو لخته سههههار ُ
وزیرش را چنهان لهت کرد کهه او حرکهت کرده
نمی توانست.
َلکخکتکککاو= ته -ته کهردن ،صهههههههدای دلهخهراشر
خارانیدن.
لَچ ،لَچ چید= لتر عذابر زدنر اه -ذه لچ خو-رد
مه-الهت ،سه واښ الهر=ای بچه برای خود عذاب
نیار ،برو علف بیارر لت کردن.
لَچَر= بولهوس ،بیهوده ،مت بر.
لَشَک= چاودار.
لَغهر= گاوهای خانگی.
لَږ َځک= روح خشن ،کابوس.
لَږځه= لرزه ،تب ،مالریا.
لَږځېنتاو= لرزیدن.
لَقمه= لقمه.
لَقتاو= جنبانیدن.
لَقوه گے ،لَقوه گرے= سرگردان ،سرگردانی.
لَقوه= سرگردانر احم ر بی توجهر پراگنده.
لَقېنتاو= جنباندن.
ستاو =.جنبیدن.
لَقېنجَک؛ ِ
لَقی َځک= مالزر زبان کوچا در حل انسان.
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لی= تلنبار( درزه های جمع شده).مد .
لهتاک=ب .شرش  (،کانوال.)Canola-
لهفچ= لهب(حیوانهات)ر برای انسهههههان ه طور
مخفیهانههی ار چیز هه وے لهفچ لقهت= چطوری
لبش کشهال اسهتر لبه( پوسهت)ی ےملهخت لهفچېن=
لبه پوست.
لهخَتاو= لنگیدن.
لهش= دولار چوبا الا -دولا بازی.
لهش-بئښت= بازی الا -دولا.
لهق= تنبان.
لېلگ= آب کثیف بعد از شستن رروف.
لېلگاڤ= گل آلود.
لېس کک= لېسها اس لېلش ےسهتےد دے= لېسها از
َ
لېلش غلیر تر است.
لېف= لیاف.
لېښککه= حاشههیه ی تزیینی در اطراف دسههتمال و
شال و گردن بند.
لئر= رحلر رحل کتاب.
لئق ،لئقَک ،الق= لیاف کهنه.
ِلڤهر= باتالق نما.
ست
ِلو ،لُو ،لُوو= دویدن زود ،پریدنر یو ےغذه ےلو ُ
خو ،ذر ذتد= ان بچه گریخت و گ شد.
ِلښکَر ،لَښکَر= لش ر.
ِلښکککککا -زنخ ،چکانکه ،االشکککککه ،فُکک؛ بیر ِلښکککککا=
زنخچاالشهچ پاهینر تیر ےلښا= زنخچاالشهچ باال.
ِلښکاښکاج= زنخچاالشههچ پاهینر ےلښهاښهاجېن-ین پر
غ ږ وابسهته= زنخهاچاالشهه هاچ پاهین وابسهته به
گوش استند.
ِلشم= لش .
ِلقاب ،لُقاب ،نِقاب= نقاب.
لیل= کاال ،لباس.
لیلِ -زنئد= کاال شویی.
لیل-خئښت= ررف چوبی بری کاال شویی.
لین ِگ ِلچَک= خېز زدن با یا پا.
هارک درو لیږچههد
لیږځککد ،ریږځککد= لرزهر یو چه ے
ذاد= آن مرد را لرزه گرفت.
الزر= یخ ،سرد.
الک= الک ،مو .
الله تاڤ= سر  ،داغ.
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الیکک= عزیز ر در وقهت گهپ زدن بها
ال اِک ،لَ ِ
نوزاد.
سپُر؛ے =.بیدرک ،بیهوده ،بی اره.
ال ِ
الشه= الشه.
الغ= مزاق.
الق= الغرر مال ات ےسه هت ر اس با واښهههر الق
سذج= حیوانات از بی علفی الغر شدند.
ُ
لُفچَک= چوب نی سوخته.
لُښککَک= سههوته چراغ یا چراغ لویی که فتیله آن
از مغز نی است.
ُ
لُککه ،لُکککه= مح ر صهههههحتمنهدر یو ل هه آد ،
وے تهه یر یهار قسهههههتین انهد نهه ذیهد= او آد قوی
است و کسی او را در پهلوانی نمی زند .
لُکے ،لُککے= مح  ،قوی.
لُنکدُک= فربهه ،قهد بلنهد،لُنهدُکی پهسهههههت قههدےک ات
فربه آد =لُندُکی آد پست قد و فربه است.
لُپتاو= به مش ل راه رفتن ،قد برداشتن.
لُښڅ؛ نیم خۈم= نی خا ر درست پخته نشدهر نان.
لُقمه یے خۈم چیداو= پاره کردنر زنده کسهی را
قرت کردنر درداستانها.
لولے= کولیر جپسی.
لۈڤکداو= گفتن ،قصهههههه کردنر خواسهههههتنر انتقهاد
کردنچ غالمغال کردنچ.
لۈگ-لۈگ= صدا کردن غژگاور بی اره ،بیهوده.
لۈقتاو= صهدای ل -ل ر الارج لپ ښه ےبرئزد ،دذ
وے هه دےوونېن ،ژئښهههههتهاو-تر وے قیچ درون
ل قت -وقتی ه اسههپ آب زیاد میخورد ،بعدا او را
میدوانند ،از درون ش آن ل ل صدا میبراید.
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