م
مٲش= ما.
مابېن= بین ،وسط.
ماپلے= اولین میوه ایکه پخته میشووودوتوذ نو څه
ِ
ِپست ،لۈڤېن ~":نَښتوید= وقتیکه اولین توت پخته
میشوووووود ،می"وینود"~ یوا اولین میوه توت بر مود
بر مد ".
مات -کرذه= مانده.
مات= مانده ،خسته ،زله.
ماث= تیاق ،عصا چوب.
ماچه خر ،ماچه ،ماچَک= خر مادهو م .نرخر.
مارج واښ= شبدر(.)Trifolium repens
مارج= شبدر(.)Trifolium repens
ماږځ= قهطی.
ماسَََ = ناظرو تماکے تهژېت ات کار ِکنېت .تو
َ
واسوووو وت مو؟= تے یوا = تنبواکو یوت را
رد چیز ،م َ
بک= ،کار کن .برای تو چی ،باالی ما ناظراستی.
ماشین-بوند= راه موتر رو.
ماشینه= موتر.
ماښ= لوبیا(.)Phaseolus aurenus
ماښه= ماشه تفنگ.
مافه= بسیار مانده و خسته.
ماکے= دوک.
ما = حیوانات شاخدار خوردو گوسفند و بز.
ما -پئید= مال چراندن.
ما -ذیود= دوشیدن مال.
مَاښښ چ =.نظوارت ،تقییوب ک.و وېن نَخچیرېن
اُم ~ چود خو ،بقود اُم وېوذد پواث= بوه تقییوب و
ا بودم و بقدا باالی شان فیر کردم.
ُمبا= فت ،بیماری جهان"یر.
ُمت= مشت.
ُمتکے-بورج= سوونگ لشوومو ~ قتے ته نصوووار
یهنین= با سنگ لشم نصوار می شکند.
ُمج= دوگووان"ی ،دو ق وو د ووذېن ~ دے څووه،
موانَنودېن= نهوا دوگوان"ی سوووووانمود و بوا م مواننود
استند.
ِمجاز= مزاج ،طبیقت ،کرکتر.
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محرکَه=  -۱مج سو جوامقوه و ُ
شوووو کے قَتے یوا
موه ِو= ،مو؟= مردینوه مقرکوه ینود گهو ذېود نوه
ڤهرذېد= با کارد = بری ت= شوووور ند ی ،اگر
نی مرد ما در مج س گ زده نمی تواند" خرافه،
اعتیاد غیرمنطیی و ثابت نشده ".
ُمخ= جوانه.
َمخته= مخ وط نخود"مشووووونگ" و جو یا چودار"
گندم وحشوووی"و چوشوووَ ات َمښوووارج ته تر َمخته
ذ ذېن= از مخ وط جو و مشونگ َمخته بدسوت می
ید.و مَ .مئار ،جو ،چوشَ.
َمخته-کَښت= غ ه باقال با مخ وط جو یا چودار.
َمخچ (مث =).بی گو=وگوسوفندَ ~ :م== گوسوفند
بی گو=.
ُمخچ (مذ =).بی گو=وگوسووفندِ ~:م=ی = قَ بی
گو=و یو~ و رگ کَچود= بره بی"و= چه شد.
َمخشو َ ،مخشۈ = مشغول.
ُمدعا= دف ،میصوووودو تو-ت چیز ~ تے یثَ =
به کدام میصد مدی .
ُمد َمغ= سر سخت ،شیطان صفت.
َمدووښ= مد و= ،بی و=.
َمذار= چاشت.
َمذارجېڤ= چاشتکیو ر روز در چاشت.
َمذار-ځاښت= نان چاشت.
مذاکره= مذاکره.
ِمَذېن= میوانوه،بین ،موابینو وېن ِموذېن ییو ُ
غ َودے
ڤُد= در بین نها یکی کالنتر بود.
ِمَذېنَه= میوانوه ،بین ،موابینوار ِزم ِموذېن موه-دېوذ=
در بین زمین نرو.
ِمذېنینج= وسطی ،مابینی.
مردے کَار= مردکوارو ُوز اُم تموه رد َمردے کوار
نِست= من مرد کار شما نیستم.
ُمرذه= مرده.
ُمرذه-پَتئوداو= لت کردن ،زدن.
مرزه ،مزره= تختوه افیی یوه امتوداد دیوار برای
ن"هداری اشوویای خانهو دِشووید-ڤه ِپس ِپ َ"ل-اث-ته
مرزه وېوذېن= در لبوه بوام بوه امتوداد افیی چوب می
مانند.
َمرږداو= ژکیدن ،ناله کردنویه ِپ= کَتهَ -رښوووهب
َمر=د= پشک تمام شب ژکید ،ناله کرد.
َمرښَند= ب .نوع نخود کو ی.
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ُمر َ
غک= ح یه دروازه.
مرکهب جَ .مرکهبېن= مرکب ،خر.
روت= پیَو تنظیم کنندهو سوئیَ.
َم َ
َمرهت چیداو= تقارف کردن.
َمرهت= تقارف.
َمرۈب= قیماق.
َمرۈد= ناک.
َمرۈدَک و ن= نوع بید جن"ی ،بید خاکسوتریو م.
َورمهک.
مزاحم= مزاحم.
چارک
ُمزڤه = بی اسوتقداد ،بیکاره ،نادانو یم ~ ِ
 ،دِڤے تئښوووووت نوه ڤهرذېود= این مرد نوادان نمی
تواند دروازه را بتراشد.
َم َزنگ= چاالک ،دروغ"و.
َمزه کَښ= چاالک ،سرفه جو.
َمزینه= راز.
َمږ= گوسفند.
َمږځۈنج= گرسنهو مُ .گښنه.
َمږځۈنجے= گرسن"یو مُ .گښنَ"ے
َمږ-دوذک =.یکنوع توت .
ِمږیج (جِ .م َږجېن ِمږیج خې )= قَ ،قَ ا.
ِمږیجند= از قَ ،گوسوفندو ~ گوښوت= گوشوت قَ
یا گوسفند.
ِمس=  -۱مو مچنووانو تو پُ ~ خو قتیر یوواس
ا ُم= بچوه تو را م بوا خود میبرمو پس ات تو ~
ښوَ
مو قوم= پس تو م قوم من اسوتی -۲ .حتیو َ
توه مو؟= اره مېوث-ې -گوه ~ نوه ڤَ ِرے مم= ب را
حتی در سه روز دی"ر م پیدا نمی کنیم.
ِمس= مس ،ن.
َمسََََ ََتَک= ب .ع ف فوت بنود( Polýgonum
)aviculáreو م .صغیرُ -گ َک.
شجت= مسجد.
سجتو َم ِ
َم ِ
ِمسَههر= بابا دمو راقیطون ()Arctium lappaو
گل فتاب پرستو.Helianthus
مسقره باز= مزاقی.
مسقره= مزاق.
َمشَ = -۱عالقهو دۈند مو َمشو ڤُد ادے سوهب امُ
مس ِښناورے چو= نیدر عالقه داشتم که شب م
بووازی میکردم -۲.تمرینو َمشوووو م =.تمرین
کردن.
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ِمشک= بجلو ~ بئښتاو= بجل بازی.
َمشالت= مزاقی ،شوخ طبع.
َمښ= باقال.
َمښارح= مشنگ.
َمښَََََََارکَََه= ب .گووول توووتووون ( Nicotiana
)tabacumو ذئد وخت اند مم َمښوارکه تیژد= در
وقوت جنوگ موا َمښوووووارکوه "گول توتون" را می
کشیدیم.
ِمښتاو= ادار ک.
ُمښ َتَک= قبضووه ،دسووته ییو وېن مو ~ ېن جقم
ِکن خو ،وئوب ذه= این قبضوووووه وا را جمع کن و
درزه ببند.
ُمښَکُ ،مشَک= مشَک بۈ = بوی مشوک .و
ُمشووک ماده خوشووبویی اسووت که مقموالا از نافه
جنس نر وی ختن گرفته میشوود .کیسوه ای در
زیر شوووکم این و وجود دارد که در ن ماده ای
لزج و شوووکالتی رنگ وجود دارد که در فصووول
بهار و ن را در اثر خار= به سونگ میکشود.
و .
َمښَک= ت"رگو ژاله.
َمښَک= مشنگو ژاله.
ُمښ ِک = مشکل ،سخت.
َمښَ -مښََهَ ،مښَ -مښََه چ =.تنب ی ،بی عالق"یو
ناز وعشوهو فارت تو-رد خه ،نه-فارت َمښَ -مښه
مهک= میخوا ی بخور ،نمی خوری ،ناز عشووه
نکن.و ِیود اوقوات وے رد نوه فوارت خو ،یو َمښ-
َمښوه ِکسوت= دل= به نان نم شوود و ناز و عشووه م
کند.
مظهر = نوع توت سفید(.)Morus alba
معر َ
غک=  -۲بیشوهو دم مهرغَک اند ذو بُنه= در
این بیشوووه دو خانه وار اسوووتند.و  -۲نام جایی در
بجوو وېن ڤزین اس چښوووووموه یېن زے خو ،ار
مقرغَک ڤه= بز ا از چښوومه یېن"چشوومه سووار"
به مهرغَک ببر.
معروضه چے= گزارش"ر.
معروضه= گزار=و َدم مقروضه-ره څۈند وخت
الزم = برای دادن گزار= چند روز الزم است .
معغز=  -۱مغز -۲سووووتهو  -۳سوووورو  -۴فکر و
حافظه.
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معیِشََت=مقیشوت ،زندگانیو خرم ات ُخراج تمه
رد ڤهم خو ،مقیِشوووت ِکنېت= برای شوووما خرم و
خوراک را می ورم و بوا تموام اشوووووتیواق زنودگی
کنید.
َمَغَلَوب چ= موغوووب ک.و َموغوووب س =.موغوووب
شدن.
َمغمور= -۱افتخاروپے خو عمل َمغمور مه-ڤے=
بوه عمول توان فتخوار نکنیود.و  -۲راضووووویو یے
ښوو ووین َچکے مو رد ڤو=جُ ،وز اُم دِس
بَ َدښووووخے َ
َمغمور پے وے!= یوک کربواس بودخشوووووی برایم
ورده ،انیدر به ن راضی استم!.
ِمغوند= مانند ،مثل.
ُم َ ،م =  -۱قد پخ=و -۲فربه.
ُمقَابَهُ ،مقَاوه= ج ود کتوب ،پو= کتوابو وم ِکتواب
~ غهف ڤُد= ج د ن کتاب ضخیم بود.
مقیم= مییم ،میشه.
ُمکَدر چُ .مکَددر چ =.خسووووتوه ک.و بیزار ک.و
موانوده ک.و در گو  :دۈنودے گهو ذاد ادے-~ ،ے
مو چود= نیدر گ زد مرا خسته کرد.
َمکَرۈن= مکرونی ،شک.
َم ِکنتَاش= بواالپو= بوارانیو مو َم ِکنتوا= خېوذېن
ست= باالپو= من چتل شد.
َ
َمکے ،اَ َمک= کاکا.
ُمَ = اتوالوه گنودم در روغنو ُمول ِمس ر ر نوگ
ښوورفا څه یتِ ،ید تهم ِسوو ِتد= ات ه گندم م
روغن َ
مان اتاله روغنی است اما غ یظ .
مال = مالل ،نا راضی ،خف"ی.
َملغَسَ ،ملغَسََت= با شووکارخوب! با موفیقیت! و
یے یار =ېو څه سووووۈد= ،ېو څه ِکښووووت خو ،څه
یووواذد ،وور تووهوون وے څوووه ویوونوووت ،اس وے
پېښووووڅوتَ ":م غَس!" یو توه لۈڤود ":چهرن"= اگر
کسوی شوکار میرود ،شوکار میکند و بقدا که مد،
رکس او را دېد ،از او پرسوان میکن ":با شوکار
خوب" او می"ویود ":بوا چربی" .یقنی چیزی را
شکار کرده.
َ
َملغېن َڅکو َملغېنځک= دوسووووت داشووووتنیو زیباو
َ
ښوووووایېنڅوک و ُوز اُم اول تو خېز انود
برعکس:
َ
ُ
ښوایېن َڅک ڤد اتِ ،شوَ ام َم غېنکَک= در اول من
برایت بی زیب بودم  ،حاال زیبا و دوستداشتنی.
ِملوت خو چِ ،.م وت س =.عج ه ک.
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ِملوتِ ،ملوتََک= مواسووووووره ،برای تنیودن گ یم در
وقت بافتن یا نخ.
ِملهخت= پوسووت ضووخیم برای تل چموسو َدم ~
تو-رد چهی د کچود =این پوسووووت ضووووخیم را
برای تو کی داد .و ~ موالتواو= موالیودن پوسوووووت
ضخیم.
ِملهخت-ڤوسََََچِ ،ملهخ-ڤوسََََچ= چموس با تل
پوست ضخیم.
َمَلَهَمَ ،مَلَعَهَمَ ،مَلَیَمَ ،مَیَلَهَم= مورحوم ،موخو ووط
داروییو بنداج.
َملۈمت= سرزن= ،محکومیت.
ِم َ
لئږځ َک= کووابوسو دم ر چیزث خویې لۈڤوود
خوَ ،دذ لۈڤود ~":مو پهخچے چود= دم وقتیکوه
در خواب گو می زنود ،نرا می"ویود ":کوابوس او
را زار داد".
َمملَکَتُ ،مملَکَت= کشور ،وطن ،منطیه.
منبر= تاالر ،تریبون.
َمنَدَو= پشوووووت(حیوان)و مو ڤوارج-تیر-ېن ُخوب
سووت= باالی
کَرتُشووکه تیژد خو ،وے َمن َدو رېښ ُ
اس و من بسوویار کچالو وردند و پشووت= را ری=
کردند..
ِمنَدهَ ُ ،منَدهَ = سوووووپتوم در دیوار خوانوهو بقود ڤوا
وے چیود ارد ~ېن ِکښوووووت= بقود در داخول خوانوه
سوووووپتوم وا دیوار را جور میکنود ~ .س =.بی
سوووذج خو ،رېذجت=
حرکت ماندو تو-ت چیز ~ ُ
چرا بی حکت ماندی.
منسوخت= منسوخ.
گرُ ،من ُ
ُمن ُ
گ َرک=  -۱مفصول ان"شوتان دسوت و پاو
 -۲شوخ شودنو ~ س :.خو اَن ِ"ښوت اُم ذاد خوِ ،ید
سوووت= ان"= من زخمی شووود و بقدا بی حس
~ َ
شد.
َ
َمنگ َرک= امپ  ،ت ن"ر(زدن بوا نواخن وسوووووطی
چیزی را).
َمن َ
سَََ َک= کوک و موکو روی خوالودار بوا رنوگ
گ َ
ای نصواری.
َ
َمن َ
سََن پی = روی کک و مک
سََن بی َ ،منگ ِ
گ ِ
دار.
َمنگه = سووور ،گردنو یۈ دندے مو َمن"هل وینت
اتوه ،یوت تر مو خېز ،یواس مو ڤوارج= مین کوه او
مرا دېد ،دفقتا نزدم من مد ،اس مرا ببر.
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ِمنېچ جِ .مېچېن= گوسفند ،گوسفندان.
ِمنېچ-بۈستِ ،منېچ-پۈست = پوست گوسفند.
ِمنېچند= ازگوسفندو ~ گوښت= گوشت گوسفند.
(مهْ) ،قطرات ریز ب پخ= شده
َمنیار= مه(ابر) ِ
در وا است که در نزدیکی سطح زمین و عموما ا
در ارتفاعات ایجاد میشووود ،و در فصوول بهار و
تابسوتان بیشوتر اسوت .به وجود مدن مه ،مسوت زم
اشووووباع وای اطراف زمین از بخار ب و کمتر
بودن دمای وای اطراف زمین نسووبت به سووطح
زمین اسوووت .اصووووالا تشوووکیل مه ،به دلیل ایجاد
ابر ایی متراکم در نزدیکی سووووطح زمین ،باعث
کا = دید و بسویاری از سووانح جادهای میشوود.
این کا = دید به خودرو ای شووووخصوووی محدود
نبودهاسوت و مقموالا باعث به وجود مدن تصودام
کشتی ا و مشکل شدن حرکت واپیما ا میشود.
و .
َمنیَار= َمیوار= موه ،ابر یوا موهو ابر وایی متراکم در
نزدیکی سطح زمین یاد در سطح دریا.
موث = ب .شووووویرینبیوان ،شووووویرین بویوهو َم ْهوک
(.)Glycyrrhiza glabra
موچه= تیویم شومسوی قمری یا حسواب  ۱۲سوال
با  ۱۲حیوانو مو-ند مو ~ اس و = سووال تولد من
اس است.
َ
مور َځک ،مورڅک = مورچه.
مورے= خندق.
موزه -انڅهڤیج ،موزه دوز= موچی ،بوت دوز،
موزه دوز.
مَََو هَََگ= ب.عووو وووف ووورز ارشوووووووتوووه
خووووطووووایووووی( Lepyrodiclis holosteoides
)Fenzlو گندمک ()Stellariaاز تیره میخکیان.
موږبَ موږبَ چ =.سووویط جنینودر .و سووویط
جنین ک.
موږبَڅورم= سیط جنین شونده( .).
موشَ َک= بسوووه ،دانه ،ورمی در سووووراخ ای
َ
سوت،
بینی اسو و مریضوی اسو  :مو ڤارج-اند ~ ُ
سوت= اسو من بسوه شوده ،بسوه در
وے نئځ-اند ُ
بینی ن است .
موښ-غۈږ ،مۈښ-غۈږ= گو= کوتاه( .).
َموقوفَ ،منقوف= منع ،توف .
موکَنته= موی کندنو از غم و غصه.
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مَوکَے ،مَوکَکَے= یوکونووع بووتو ~ ِموس بووت
غۈ=ک وېن-اند ،ات اس بیر پے
ِجناو ،پهسووووت
َ
وېن یا غهف ِم هخت ،یا ِسووورېښ اَنڅېن خو ،ب
پئرنَک وث ِپنِکېن= ~ م موواننوود بوت انیوودر ب نوود
نیسوتند ،در تل شوان چرم یا پالسوتیک ضوخیم می
دوزند و بدون پاشنه می پوشند.
موم= مادر کالن.
مون= سیب.
مو باف= موی باف.
مو ښب= بروتو م .بروت.
مویدَخایۈنه= پادا= ،پول برای مژده رسان.
مویدَخایے گهر= مژده رسان.
مویدَخایے= مژده ،خبر خو= ،خو= خبری.
مویَک -گَه= کمیو ~ یواُم نوه یث َچوت،
مو -گَهِ ،
ِسو َڅت یه ژاو بُ = کمی نا وقت می مدم ن گاو"
مث ".می مرد.
مهختاو:پے خو مهختاو ،اِسَتَمنا= خودارضوایی
یوا َج ْ زدن ( مچنین اِسووووتِمنوا برای مردان و
اسوتِشوها برای زنان) از رو= ای ارضوای میل
جنس وی اسووت .به عبارت دی"ر ،خودارضووایی به
تحریووک جنسووووی انوودام جنسووووی خود ،جهووت
بران"یخت"ی جنسوووی یا سووووایر لذت ای جنسوووی
اطالق میشوووووود و مقموالا به اوج لذت جنسووووی
میانجوامود .برای بران"یخت"ی ممکن اسوووووت از
دسووووووت ووا ،ان"شوووووتووان ،اشوووویووا مقمولی و
اسووووبواببوازی وای جنسووووی از جم وه لرزاننوده یوا
ترکیبی از م"ی اسووووتفاده شووووود.تحریک کردن
شووریک جنس وی با دسووت مچون ان"شووت کردن،
دسوووتکامد ی ،خودارضوووایی متیابل ،فقالیت ای
جنسی شایقی ستند که ممکن است بهجای دخول
جنسووووی بکوار رونود .بوهعبوارتی ،خودارضوووووایی
عموما ا به انجوام این عمول توسوووووط خود شوووووخ
اطالق میشووووود ،اما تحریک لت توسووووط فردی
دی"ر ،البتووه بوودون میز= جنسووووی (مقموالا بووا
دسوووووت) را نیز نوعی خودارضوووووایی میداننود.
مطوالقوات انجوامشوووووده نشوووووان دادهاسوووووت کوه
خودارضوایی در ردو جنس مذکر و مؤنث و در
تمام سوونین رای اسووت ،رچند تفاوت ایی وجود
دارد .بر پایه پژو = ای انجامشووده توسووط لفرد
کینزی دربواره شوووویوع خودارضوووووایی ،تیریبوا ا
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صوددرصود مردان و سوهچهارم زنان در دورهای
از زنودگی خود ،دسوووووت بوه این کوار زدهانود .فوایود
پوزشوووووکوی و روانپوزشوووووکوی گوونووواگوونوی بووه
خودارضوووووایی و ن"ر= سوووووالم افراد بوه فقوالیوت
جنسووی ،نسووبت داده شوودهاسووت .یچ"ونه رابطه
ع ووت-مق ولی می وان خودارضووووووایی و رگونووه
اختالل جسووووومی یوا روانی وجود نودارد.و .و م.
اِستَمنا.
مهسََے ،اس مهسََے ،از مهسََے= از خاطر،
برای ،به خاطر ،اس مهسووے پات ښوواه اُم تو ِمس
نه ژیوج= از خاطر پاد شوووواه تو را م دوسووووت
ندارم.
مهسَََََے= ایچی"یو موزه از پوسوووووتو دراز بوا
ظرافت و نرم.
مهلوجه= مانند مسوواله کوریو مے کَرتُشووکه-رد
مه وجه څه ڤېد ،بمزه یم سوۈد= اگر مسواله کوری
برای این کچالو باشد ،مزد دار میشود.
مهمېز= دو= سریع.
مۈرتاو = سوووته راه گشوووتنو ~ اُم ~-اُم ،ڤې"ه-
رئم پے بجووفِریپت= سوته سوته"راه رفتم" تا
شام خود را به بجوو رساندم.
مَۈر-چَے-گَۈر= الغورو مووو؟= مم توو ِجونووواو ~
نِست= ما مانند تو الغر نیستیم.
مۈرښ= شپ= و خسک ،حشرات طفی ی.
َ
مۈر ِښن= شپشی.
َ
مۈرک= سوته -سوته ،سوته -سوته راه
مۈر
ِ
رفتن.
مۈش= گو= کوتواهو  :.مۈ= ڤَز-انود-ېن دۈنود-
دۈندِک غۈ=ېن= بز گو= کوتاه گوشوهای خورد-
خورد دارد .م .مۈښ.
مۈښ ،مۈښ چ =.گو= ای سووویخ  ،سووویخ ک.
گو= ا،اس  ،خر.
مۈنده= مانده ،خسته و زلهو ~ مه -ڤِیېت!= مانده
نباشید!" سالم ع یکی در وقت کار".
مۈنه ،مونه= مانند.
مېتین= چک=و برای تیز یا درشوت کردن سونگ
ای سیاب.
مېث= روز.
مېثن= از طرف روز ،روزانه.
مېثنجېڤ= روزانه ،ر بار در روز.
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مېدۈن= میدان.
مېزَ ،
مېزکِ ،مښت= ادار.
َ
مېزک دۈن= مثانه.
مېښَََََچ ،مېښَََ َ = توقف زایموان گواوو مو ژاو
مېښوو  ،بقدے چند وخت ته قاق ِکښووت= گاو من
دی"ر چوچه نمی د د و چند روز بقد شویر ن م
خشک میشود.
مېښَک بۈست= پوست و.
مېښَک= و.
مېڤ= اینها.
مېمنَک= شادی ،میمون.
ِ
مېمۈن= مهمان.
مېنتَاو= موانودنو ُوز پے مے پوامېر مېن اُم= من
در این پامیر می مانم.
مې ِوځ= توت ای جدا شووده یی خشووک و خوبو
درجه یک.
مې ِو َځک= میوه خشک شده در درخت توت.
مے جهَد جِ .مجهَدېن= جواریو قرابوت زنوان
برادران با مدی"ر.
مے رویَه گے=از اینطرفودریوا.و م .دے رویوه
یې  ،وے رویه یې .
مے رویَه= اینطرفودریوا.و م .دے رویوه ،وے
رویه.
َمی= شوصوت ،ضوربهو سورعت گرفتنو ُوز ته یے
َمی تئث دم وئذ تے ِز َبن اُم= من در شوووصوووت یا
سرعت از این جوی می پرم.
وتوشوَ پول دے ~
مے-چهنگ= بدسووت ،در دسو ِ
ذاد= حالی اگر پول بدسووووت ا= بیاید.و در پنجهو
یوه عیواب َچس وم ~-اتِ ،ر َوښوووووت= ن عیواب
ماکیان در چن"ال= و پرید.
مئخ-جهند ،مئخ-جَند = میخ چوبی برای سووسووت
کردن بیخ پیاز.
میداو= مردن.
میذ= کمر ،پشت.
مے-ذست= در دست.
مئر خو .زبۈن مئر چ =.خوب ،سووووواکوت =.و اه
بچ َ" وه! کو خو زبۈن مئرېوت= ه بچوه وا! زبوان
تانرا ب"زید" ساکت شوید".
میرجو = میر جوی ،مدیر ب.
5

برگشت به صفحه الفبا

میرمۈشَََََۈن= مو= تواززی یوا قواقم( Mustela
)ermineaو ~ ته مال َڅڤد= قاقم مال را می"زد.
میزجَک= ساختمانی.
میزداو= ساختن.
میزداو= ساختنو جور ک.
مئست= مهتاب.
مَئسَََ َتَۈنَج ،مَئسَََ َتَیَنَج = موووا ووارو ار وی-
مئستۈن = سه ما هو څۈند مئستۈن =چند ما ه.
میسک= چکری.
مے-غۈږ= بار غو= ،بسووووته باری در غو=و
یو ژیز وے ~-ات ،یت= بسووته یزم در بغ = و
مد.
ُ
مے-قه = در دسوتو تو پُ ام خو ~ چود= بچه
ات را در دست گرفتم.
َمیلےَ ،میلَش= خوبو تهم َمی ےُ ،وز ات رئیس
مے توان پے تموه خېز َیودمم= خوب ،اینبوار من
رئیس نزد تان می ییم.
ُ
مے-نۈ = بوه منیوار ،بوه نولو ِچبۈد ~ دۈنوه ڤود=
غ ه در نول کبوتر بود.
َمیه دار= حیوان دار.
َمیه دار = دامداری ،حیوان داری.
َمیه= حیوانو دام ،دارایی.
ِمیۈن -پاچه چ =.ناتمام ک.و خال نکردن.
ِمیۈن -پاچه= نا تمامو د ذ ذو بهندېن ~ِ ،رنوښت
اُم دین= این دو خط" مصره" نا تمام ماندند ،نها
را فرامو= کردم.
ِمیۈن=  -۱کمرو  -۲وسووووطو ~-ووس= چوب یا
تیر وسطی خانه ای پامېری.
ښ و اند مم ذاد ات،
ِمیۈنه= -۱وسووط ،در بینو ~ َ
ښوتُر چے زۈن ذاد= در بین وسوط ب در مدیم و
َ
شووووتر زانو زد.و  -۲نمره قناعت بخ=و موردے
~ وېذد= برای من نمره میانه داد.
َمیین= باریک.
ِمییند= کمر بندو ~-گه یے ڤوسووووت خو ،یت دید
ار سورخۈنه= ن کمر بند را بست و داخل محفل
عروسی شد.
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