ځ
ځاو = قسمممممممت کغممات مغغ مدروم ،م ما موا
ځاوم = درو عغوفه؛ َم ځاو=درو باقال.
ِځرتو َ ،۱ځرتو = خارج کردن باد.
ِځرتو  =۲جیر جیر کردن( در مورد گنجشک).
َځرتَسا ،،ځرتَسا =،صمدا ،در وقت خارج کردن
باد.
ِځرچ= فعم نماکمافا قمادر بودن ،سوانسمممممسن؛ د
ردېن نمه رځر اد ریمد مو ذیمد= او نما سوانمد مرا
به زمین بزند( درمسابقه).
ِځرږدا = سروصدا ک ،.غالمغا ک.
ځرهن= باد زن ،گوزک .م .رځرهن.
ِځرهن= جیر جیر کن( در مورد گنجشمممممک).م.
ُځرهن.
ِځږځ ِ -رځِ ،ځږځ-ا ِ -،رځ = سمممممروصممممممدای
نامعغوم ،غالمغا نا معغوم.
ځغدا =غر زدن ،نجوا گپ زدن.
ځغَک= کسیکه به راحسا آزرده میشود ،قهر کن،
خصغت کودکانه .م .رب ُځغ َدک.
َځغَن ذئد= سریع دویدن.
ځغَن= چیغ زن ،غر زن.
َځغَن= دوش سممریع ،حرکت سند و سممریع؛ ُوز سه
یے ~ سے سو دریما رکن اُم= من در یمک دوش
خود را به سو میرسمممانم؛ َځغَن ذ =.دوش سمممریع
ک ،.حرکت سند و سریع ک.
سمت مم سر رشم ُرم ،بچهغه یېن یم
ځڤ=جمع ،مسحد؛ َ
سے~= رفسیم بمه خرمنهماه ،بچمه هما در آنجما جمع
=.جمع ک ،.مسحممد ک.؛ ُځ
اسمممممسنممد؛ ُځ
س=.جمع ش ،.مسحد ش.
ِځڤرینا = سیز ،چمابمک( در رفسمار)؛ یو ~ آدم،
یے سممم(سے(یے سممم( س ث) سه رفراپت= او آدم سیز
اسمممت در یک سممماعت میرسمممد؛ یه د ند ~ غه
اد  ،وم دریممما ېمن یمے چمے رد نمممه ُممفم =
او(مث ).آنقمدر سیز اسمممممت که هرکس نمیسواند از
عقب او خود را برساند.
غ وم و ذ گه
ځق= ایسممساده؛ فرو دادن؛ یرد بې َ
سے ~= بی در لب جوی فرو دادگا اسمممت؛ ځُ
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ذ مداو= فرو دادن؛ خو مما ے ذاد یو رزمهمذ انمد ~=
عصممممما چوب خود را در زمین فرو داد.م .ر،غُ ،
ُ. ،
ِځقتو = ناله و فغان کردن.
ِځل غئږځدا = سممرگردان شممدن ،گشممسن؛ رپس سو-
ث مم خېغَک رځ غ ږځد خو ،آخر ارد ښهب م(ش
سمت= از پشمت سو خیغا گشمسیم ،آخر سمر ما
ارد ُ
شب شد.
ِځا ال ئو ِ ،ل ځااائو ،درځ ِځا ارځ و=
سممروصممدای نامعغوم ،غالمغا نا معغوم؛ مے رځ
و اند سه سو گهپ بشممممهند نه رښممممن اُم= دراین
سمممرو صمممدای نا معغوم ،من صمممدایت را خوب
 =.سمروصمدای نامعغوم ک.
نمیشمنوم؛ رځ و
م .رځ  -رځ  ،رځغه -رځ  ،رځرږ -رورږ.
ځل(مذَ ،).ځ (مث=).خورد.
ِځلتو = غر زدن( از خشم آهسسه گپ زدن)؛ چیز
سو د نمد رځغے== برای چا اینقمدر غر میزنا=؛
شم اده رید خو نهن رجناو رځغت ات پالیسمت= حا
م مادر خود غر میزند و کار میکند.
ځ ِلک(مذ )َ ،ځ ِلک(مث )=خورد.
ِځلَ َ سا -۱ =،درد شمدید ،سموزش درد؛ رځغَ َوسمت
 =.درد شممدید کردن ،سمموزش درد داشممسن؛ مو
سمت خو ،شم ~ رکښمت= دسمت من
ذسمت زخمے ُ
زخما شمممممد و حما درد شمممممدیمد میکنمد؛  -۲نیش
زدن( از سمردی)؛ لَپ رشمسا ~ ،رکښمت= بسمیار سرد
است ،آدم را نیش مینزد.
ِځل ِ -لِ ،ځله ِ -لِ ،ځلِ -ځلِ ،ځلهِ -ځل= سرو صدا،
غممالمغمما ؛ ار وې چیممد رځغممه -رو  ،نممه فهم چها
ارم= در خانه شمان سمروصمدا اسمت ،نما فهمم در
َ
آنجا کا اسمت؛ رځ  -رو  ،.رځغه -رو  ،.رځ  -رځ
 ،.رځغه -رځ  =.سمممرو صمممدا ک.؛ لپ رځ  -رځ
مه رکنېت ات ،بشهند نقغے رکنېت= بسیار سروصدا
نکنید ،خوب قصه کنید.م .رځ و  ،رځرږ -رورږ.
ِځمبِرځق= پمایکوبا ،پریمدن؛ رځمبرر ُځ ممه رزبَن =
رځممم ربمر ُځم ممو اگمممه چمو=
پمممایمکموبما نمکمن ؛ و
پایکوبا او مرا از خواب بیدار کرد.
ځمبِلهق ،ځمبِ َ
لهقااک=وارونممه ،واوگون؛ یو ~
و ښممت= آن وارونه افساد؛ ُځمبرغه ُ ،.ځمبرغهقَک
 =.وارونه ک ،.واوگون ک.؛ کو شمم ُځمبرغه
خو مه رکنېت = خوب ،حا خود را وارونه نکنید.
1

برگشت به صفحه الفبا

ځ ذځ ،ځ ذ َمک= قسمت کغمات مغغ  ،م ا  :باب
ځوذ َمک= نوع یوشان(درمنه ،پوش).
ځهغ= بماد ،گوز( در روده هما)؛ ځهغ ذ مداو= بماد
کردن ،گوز زدن؛ ُوزسمه سو پَ،ېن رجنماو ځهغ نمه
ذه-م= من م بچه های سو گوز نما زنم.
ځاها ِغان گموزک؛ ُوزاُم سمو َپم،مېمن رجمنممماو ځمهم رغمن
نرست= من م بچه های سو ُ
گوزک نیسسم.
ځیږځدا =آهسسه گریه و ناله کردن.
ځیږ َځاک= دممدما مزاج ،گریمانے .م .برځیږ مَځ ک،
بر ُځږځَک.
َ
ځئغدا = بع بع کردن ،ناله کردن( بز)؛ ڤزځ غد=
بز ناله میکند.
ځین ،ځینَک= دخسرک ،دخسرکم .م .ررزین.
ځینځلهقَک=  -۱خیزش با
ځینځلهق،
ځینځل َقاک،
ِ
ِ
ِ
ځینځغه سے
یممک پمما ،پرش بمما یممک پمما؛ یممه
ر
یمت=او(ممث ).بما یمک پما خیز زده آممد؛ -۲پریمدن
ځینځ َ
غهق مک
ځینځغه ،.
روی نوک پنجممه پمما؛
ر
ر
 =.خیز زدن با یک پا ،پریدن با یک پا ،پریدن
روی نوک پنجمه پما ؛ یے پماذ در هوا ک مت ،ییو
سے ځین رځغه رکن=یمک پما بما و بما پما دیهر خېز
بزن.م .ځین زه.
َ
ځینگاک= گماز دادن( اففما ) بما پما هما؛
ځینا -
ځینم -ځین َهمک ذ مد= گماز دادن( اففما ) بما پما هما؛
َ
ځمیمنمهممک بممما  ،کمممه جمممه سممممممم(و
ځمیمنمم -
بازار(...زمزمه در وقت گاز دادن).
َ
ځینگاک ،۱ځینا = لبمه جغو آسشمممممدان( مقمدس
سمممت ځین َهک ېن سیر چود
شممممرده میشمممود)؛ ُ
دریما =(او) رفمت بما ی لبمه همای آسشمممممدان و
زیمارت کرد؛ خو کهم پے ځین َهمک ېن انمد ممه ذه،
سو داد میرت= سمرت را به لبه های آسشمدان نزن،
پمدرت میمیرد(بماورهمای مردم)؛ د ځینم سے
مه نرث= با ی لبه آسشدان مه نشین.
ځین َ
گک =۲قسمت پاهینا رباب.
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