ن
نا تیار= ناتمام.
نابوت ،نابود= نابود.
ناپالخت= بی استعداد؛ احمق؛ ناتوان.
ناپالخِ ،
ِ
ناپئخت = پخته نشده.
ناترڅیمے ،ناترڅیمے چ =.شررررررر اندامی؛ تمه
ۈشررررڤ ل ادت ادیو یو ته ښ ۈکاررررت ،اته یۈد ب ث
دۈروغ= شرررررمرا حرای میهوایرد کره او درکرار من
شرراندامی میکند ،این همه دروغ است.
نا ُخش= مریض.
نا ُخشے= مریضی.
ناخون پیچَک= ورمی در انهشتان؛ مریضی.
ناخون= ناخن.
نارج ،نارجېن ج =.گونه؛ وم ښدن دن راشررررت=
گونه هایش سرخ استند.
َ
نارزښ= بی اسررتعداد ،ناتوان؛ښ ات اد ادی ودو
ات څه نه اهرذاد= نا توان بودی که شررکار کرده
نتوانستی.
نارښتُر= شتر یک کوهانه.
ِ
نارے ،نارے چ .نارے خیداو= صرررربحانه ،ای
صبح ،صبحانه خوردن ،ای صبح خوردن
نازدوږج= جاروب ناشده.
ِ
َ
نامش.
=
ښ
ناز
ښ،
ناز
ِ
ۈ
نازیۈن= نامیان.
ِ
ناسایَښے ،ناسا ِیښے= نا آرامی.
ناش نئځ= رمین.
ناش= ب .مردآلو.
ناشُ -خښپه= اتاله مردآلو دار.
ناصر؛ چار ~= هار عنصر؛ مٲش قۈشالق اندی
ِ
فک یم پستو مے اڅ مے اڅ ،مے واښ مے
واښ ،مے ژیم مے ژیم ،ررار عنصرررررر مے
درون= در قشرررالق ما همه یم اسرررتو آب م
آب ،علف م ر علف ،هیمم م ر هیمم و تم رام
ضروریات.
ناعالج ،نایعالج = نا عالج.
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ناا ِِبۈښااااات= برافرت نرا تمرام؛ دم جهڅ ۈجریبدن دن
ردرد نرا ۈجب اررررترث= برافرت جراب هرای این دختر نا
تمام ماندند.
ناا ،،ناا ِنن= حرد اقر  ،ترجیحرا ،.یوریکره ،آنهرار؛
وم ام ژیوج نررا ۈگن یو ۈمی یرراذد= من میخواهم
آنهار او هم بیاید.
نال=نع .
نااتتااو= نرالره کردن؛ یره همداررررره نرالرت= او مرث.
همیشه ناله میکند.
ناتَښ ،نا ِتښ ،ناته= ناله.
نات َ
گر= نع کن.
ناتهن= ناله ،شکایت.
نامېذ ،نامېذ چ .س =.نا امید ،نا امید ک .ش.
نامېذَک= تب خا در مبان.
ناو= دره ی کو ک.
ناو= ناوه آسیاب.
ناو= نه ؛.۹
نا ِونات=  -۱نا فهم؛ مبهم؛ گیج شررده  -۲بی فکر؛
بی عیی.
ناوینچ ،نادیده= نادیده.
ناااونوار= کالن ،بمرگ ،بی حررد؛ یم لررب ښ بڤ
اد= این آهو بسیار کالن بوده.
نای دورذ= گلو درد.
نای= گلو.
نایید= آرد نا شده.
ِنباس؛مذ..؛ جِ .نباسیۈن= نواسه ،نواسه ها.
ِنبهس؛مث..؛ جِ .نباسیۈن= نواسه ،نواسه ها.
ۈنڅ اتاو=
نَخَ ،زر ات نَخ= یال.
نخت= پو نخت.
نَخت= هموار ،بدون سنگ.
نُخته= نخته ،افسار بدون دهنه ،برای اسب.
نَخچیر= آهو م .بڤ ،ام ،ۈمویج ،ۈمندج ،ج ندار.
نَخروج= گشنه.
نَخروجگے= گشنهی.
نِ ِخښتاو= په شدن ،سرامیر شدن ،خراب شدن.
نِخئښااتاو= په ک ،.سرررامیر ک ،.خراب ک.؛
اررررڅ ۈپج نرردی ینڤ ،سرررررره نۈخاښ وی= آب
ساح دیوار را کنده ،برو په اش کن.
نذری ،نذری چ =.نذر ،نذر ک.
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ِناذېمتااوِ ،ناذېمبتااو= سررررپراندن؛ دی گرذه جر مره
نۈذدمب= نان را هنوم به تنور نه سپان.
نِذیڤداو= سپیدن.
نُر= امروم.
ررښهب= شب ،همین تمام شب
نُ َرښهب ،نُ َ
نَرڤۈن ،نَرڤۈند= مینه.
ررمېث= امروم ،تمام امروم.
نُ َرمېث ،نُ َ
نُرینج= امروم ،امرومی.
نرینجه= امرومه.
نِژار=مجا .
نَږ= خا .
نِږجیداو= گذشتن.
ږځمتاو= گذشرتاندن ،گذراندن؛ تر مٲش کلوب ٲم
نَ ِ
وځمررت= در کلررب مررا مجلی را دایر
مجلی ن ۈ
وځمب ٲم= عید را
کردیم ،مم ای م به خشرے یث ن ۈ
به خوشی بهذرانیم ،عمری ښ= مندگی کردن.
نِست= نیست.
سا = ایکی ،فریب؛ وم ۈشرڤ به ښ پالیی ام=
نَ َ
من حای فریبکاری می کنم.
نُسک= پومه.
سایه نَسایه ز =.قرض ،وام ،قرض ،وام
نَسایه ،نَ ِ
گ.
شا ار= جای سرررایه دار؛ ای دی یرف مٲش اند
نَ َ
ښ ،خیر ترم پ نه ۈکارررت= ام آنیرف ما سرررایه
است ،آفتاب در آنجا نمی برآید.
نَشَرے= جای سایه دار.
نَشاَ ک= کلون یا فت وبی منجیر دروامه؛ دی
ۈججیدښ ذه= کلون آج را بمن.
ِنښپیداو= لهد ما ک.
نِښتهر= نشتر ،لن ۈست ،کارد خورد با نوک تیم.
نَښتیداو= برآمدن.
ښااڅریڤداو= نیشررهون گرفتن ،ندی گرفتن؛ یه
نِ ِ
ارررڅرواد ات یو اگه سرررت= او آنرا ندی
وی نۈ ۈ
گرفت و آن بیدار شد.
نِښخوار= نشخوار.
نِښاااخوارچه= مرض تب برفکی یا بیماری دهان
و پرا ( )Foot-and-Mouth Disease؛ دی
ارریج اند سررت ښ خو ،دی شررهف تیمد= ام گاو
مرض تررب برفکی پیرردا شررررررد و آب دهن اش
میرورد.
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نِښاانېنتاو ،نَښاانېنتاو = بیرون کشرریدن؛ مرکهب
خو ماخ نۈافدت= خر میخ اش را کشید.
نِښاانیداو ،نَښاانیداو = بیرون شرردن؛ یو ماخ ای
ۈسررت اند ناررفید= آن میخ ام سررتون بیرون شررده
است.
نَښ = ن ش ،رسم ،گلدومی.
نَښق َ
گر ،نَښقگهر = ن اش ،رسام.
نِښۈن= نشان ،سمبو .
نِښااااائپتااو= جنبرانیردن گهواره؛ ج ک خرالارث څره
ۈیفلک قیڤ دهرذ ۈکاررت= اگر
نۈارراب دن ،خ ۈر
گهوار خالی بجنبانید ،شررررکم یف درد می گیرد
خرافه مردمی ؛ خو نۈارررراپتاو= خود را جنباندن؛
لب خو مه نۈااب= خود را میاد نه جنبان.
نظر بند=بدون نظارت ،بدون کاروان.
نظیر= مماق ،شوخی؛ م .عملے.
نظیرنوی= مماقی ،بمله گوی.
نعلت= لعنت.
نَغَز= ب -۱ .داسرره  ،خارسرررهای خوشرره جو و
گنرردم؛ راوځ ام ذواررد خو ،ښ ذاد مو څدم انررد=
وقتیکه خوشررره ها را یندم ،داسررره در شرررم من
درآمد -۲ .ساقه خوشه گندم.
نِ ِغښاتاو= گوش ک.؛ یم خو څدم-دن قتیری تماشرا
ود ات نۈغوارتے= این با شرم هایش تماشرا کرد
و گوش کرد .م .گوش  ،ج و.
نَغَماات=  -۱موسررررری ی ،آهنرگ و ملودی یرا لحن؛
-۲آوام خوانی ،سر و صدا.
نَغمه = موسی ی ،آهنگ و ملودی یا لحن .
نَغمه چ = .آوام خواندن.
نَغمه َنر ،نَغمه نهر = آوام خوان؛ یو لب بشررهند
ښ ات سرررامنده یت خوش آوام اد= آن آوامخوان
خوب ،سامنده و خوش آوام بود.
نِغۈذم= سرپوش دیک ،سرپوش وبی.
نِغۈږیج= شنونده؛ رادی ن ښ= شونده رادیو.
نَن َڅاک= گلو؛ یو ۈجرذه جر ن د ،ۈ ی وی ښ مره-
ۈنرذفڅرت= ب ره هنوم هم گریران میکنرد ،ببین گلو
اش بسته نشود.
نَنڅۈنے= کسریکه به خوراک ضررورت دارد؛یو
ۈمی ښ= آن هم به خوراک ضرورت دارد.
نَنوس ،نَنوسے= بخش ،توته ممین.
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نِڤار چ.؛ ِرڤار چ =.شرریر دادن؛ ام ته خو اررواد
ښ نه ۈکاررررت= بم شرررریرش را نمی دهد در وقت
دوشیدن .
نِ ِڤشتاو= نوشتن.
شچن= نوشته.
نِ ِڤ ِ
نِ ِڤشیج= نویسنده.
نِ  ،نِ ذ =.انت اد ،سرمنش ،انت اد ک ،.سرمنش
ک.؛ فل نے ښ مو ذیررد= فالنی مرا سررررررمنش
میکند.
نِقابِ ،تقاب= ن اب.
نُقراض= قی ی.
نَقلے نهر= ن کنند ،داستان گوینده ،قصه کن.
نِکهښااااتاو= خیره شرررردن؛ یو خو څدمے مو تے
نۈکهاڤ= آن بمن خیره انداخت.
نِگۈرذ داو= فرو بردن ،نران در رای ،.جسررر ر
دادن،قند در ای.
نِگین ،نِگین س =.انتظار ،انتظار کشیدن.
نِگینااه= نهینرره؛مو ۈ لرره ښ ای یجور= نهینرره
انهشتر من ام یجورد است.
نَلغَښ چ =.گریه ک.
نَلغَښ= شررررکرایرت ،نرالره؛ ک-اۈد تو ښ مو گرنرگ
ووج= ناله ات مرا گرنگ کرده.
نِماااذ= خمیر ترش؛ ار پونیځ-ین دی ښ ود،
بعردی وی کش اررررروارد ۈکنین خو ،ۈنمارذدن= در
کومه کالن وقتیکره خمیر مرایره را انرداختنرد ،بعردا
شیر گرم را می اندامند و دوغ جور میکنند.
نَم َبښ= ریوبت؛ ار دم شرر ۈاداج خ نه ښ ۈنسرت=
در این دره دریا ه سابق .ریوبت هم نیست.
نَمبے= ریوبت.
نَمه= نیم؛ یے بوجین ات نمه کارت = یک و نیم
بوجی جله.
نِمۈ ،نِمۈو= فهش ،داو ،دشنام.
نِمۈنڅے= ظرف برای انرردامه گیری ومن ؛ یم
توذ ښ= این ظرف برای انردامه گیری ومن توت
است.
نِمئوداو ،نِموتاو= نشرران دادن ،اشرراره دادن؛ وم
ام تر وی نۈماوت ات ،یو فهمتے= من برره او
اشاره دادم ،و آو فهمید .م .نۈمای ،نۈمایت.
نِمئیداو ،نِمئیتاو= نمایان شدن ،آشکار شدن.
نِوازیج= نوامنده.
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نو-توتَک= جوان؛ یو ښ ۈونے انجواج= او با من
جوان عروسی کرده.
نوده ،نوچه= ب.جوانه .
نوښکَند= ممین باکره ،ممین نو شکن.
نوښکَنِ ،
ِ
نوقۈن ز =.قرض گ ،.وام گ ،.جله ،توت....
نوقۈن= قرض ،وام ،جله ،توت....
نِوېنڅ= عروی.
نِوئاذداو ،نِمئساااااتااو= ترش کردن ،جور کردن
دوغ ،ماسررررت؛ دهذین درو پی نۈماسررررت= انها به
جور کردن ماست شروع کردند.
نِوئزداو= نواختن.
نِویښاڅ= سرایه ،جای سرایه؛ تری ۈشرتا ،ښ تری=
آنجا سرد است ،انجا سایه است.
نهذ= ب -۱ .گلیسریا( )Glyceria plicata؛-۲
نی ( )Phragmites communisام گیراهران
ندساله ام نوع گندمیان؛  -۳جهن ( )Carexام
نوع جهنیران؛ ښ تره قراق ۈککین خو ،خو بیر تاه
وې اذېن= جهن را خشررررررک میکننررد میر پالی
میهذارند.
نهر= نهر ،کانا .
نهرم= نرم.
نهرمکث= مخفیانه ،به آهسرررتهی ،بدون
نهرمث،
ِ
توجه.
نهش= بسیار ،میاد.
نهلغداو= گریه ک.
نهله= میهویند.
نهم ،نهمب= ریوبت دار ،نم دار ،تر.
نهمب= ریوبت ،نم.
نهن ،ج .نهنېن= مادر ،ج .مادران.
نهنېځ= مادر اندر.
نهنېځ= مایندر.
نۈباات نیر=جلرره کمی برای گرفتن نوبررت در
َ
آسیاب.
نۈبَت= نوبت.
ن بهند= گاو دو-سه ساله ،گاو جوان.
نۈل=  -۱نو  -۲نوک آخر.
نۈم= نام.
نۈن بَنادَک ،نۈبَنادَک= لیفره نران پمی ،ام کربرای
ساخته میشود.
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نۈن کَن ،نۈن کَند= بیلک آهنی برای شررور دادن
قوغ در دیکدان.
نېچه س .نېچه نهښتاو= دویدن تیم؛ وم ام شاب
دهم ښ گهاررت خو ،جهلدث ام وی دریاڤ ود=
من مود به تع یب شاب دویدم و او گیر کردم.
نېچه= دوک نخ یا تار؛ تر مهمین څه سرٲوی ذو
ښ مو-رد اهر= اگر مغررامه رفتی ،دو دوک نخ
برایم بیار.
نېس= آلت تناسلی،بم ،گوسفند ،گاو.
نېساات ،نېساات چ =.نیسررت ،نابود ،نیسررت ،نابود
ک.
نېستے= نیستی ،کمبودی.
نېښ ذ =.نیش مدن.
نېښ= نیش.
نېښدار= نیشدار ،مهری.
نېنه= لیفه ،جای ایماربند ،در تنبان ،شلوار.
نِیاو= باقیمانده خوراک ،علف نا خورده.
نئځ نۈږځ،نئځ  +کۈږځ = .سوراخ بینی.
نئځ=  -۱بینی؛  -۲آب بینی.
نئخ= دکان خانه.
نئخ-ڤِدیرم= جاروب دکان خانه.
نئ َخک= دکان کو ک خانه.
نئاذداو= شرررررانردن؛ ودتے ناختے نارذد خو ،خبرث
اندوید= او آنها در دکان خانه شاند و رفت.
نیر= نر.م .ۈس ۈتردځ.
س ِتر= دو جنسه ،نر و ماده.
نیرِ -
نیر ِفادُر= مردانره؛ وم ام خرب ښ ۈو ۈنرک ادی ،جلرث
ام اده ۈترخته= من من مردانه اسرتم ،تا بحا نیرو
دارم.
نیرنگ= ایک ،حیله و مکر.
نئږداو=  -۱گشرررتن ،قدم مدن ،سررررگردان بودن؛
ارهر ارد ،تا قۈشرالق ارد ام ناود= من در ارهر و
قشالق گشتم  -۲ .دروخوردن ،رخیدن.
نئږداو= گشرررررتن ،گردانردن؛ وم پرب ژهش ۈپرذندن
خو ،خو ترکهر ناودن بهنرد قتے=آنهرا خرار گر
کوه را در دادند و با بند به سر خود میهردانند.
نیستاو= ماندن.
نیستاو= -۱نشستن؛  -۲منتظر ماندن؛ -۳ماندن.
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نیسامېج ،نیساتمېج= قصرد دارد بماند ،ماندنی؛ښ
یو نۈسررت = آو قصررد ندارد بماند ،وهذدن ښ= آنها
قصد دارند بمانند.
نیالڤ= سرربم ،گندم نا رسرریدهو خو کاررت ج ښ
تے= گندم هنوم سبم است.
نیلے= بنفش ؛بنفش نام رنهی اسرررت که در میان
دو رنررگ ارجوانی و آبی قرار دارد .بنفش ام
ترکیب رنگهای آبی و سررررخ به دسرررت میآید،
ولی م دارآبی آن بیشتر امسرخ است .وب.
نیم -دِږفهج= دروامه نیم بام.
نیمدۈنَک= نا بالغ ،جله نیمه رسرریده ،خوشرره نیم
رسریده؛ ای سردر ارڅے ته یو راوځ ښ سر د خو،
ۈرست= ام سیر آبی خوشه گندم نمی رسد.
نیم-ذار =،وب رخدار برای تهیه دوغ.
نیمِ -زڤ= لکنرت داشرررررتن؛ وی داد جوره ۈمی ښ
اد= پدرش جوره هم لکنت داشت.
نیمه تَک ،نیمه تَک چ =.نا تمام = نا تمام کردن؛
یو دی خاج ښ و= او خرمن را تا آخر نا کوبیده
ماند.
نیوجَک= گریه ،اشک ریمی.
نیوداو= گریه ک.
ِنایاهارِ ،ناماۈ یااات ِنایاهار= فرهرش دادن ،داو دادن،
تح یر کردن.
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