ص
صااا ا = مرتکب ،،اتفباا ایتیبدهر در مورد گنباه
صببادر = = مرتک ،شببدن ،راه دادن و -ام ی-
چی گنباه صبببببادر نبه چوهی= من هیا گنباه ای
مرتک ،نه شبببدن صبببادر ف = اتفاا ایتیدن تو
کار-اند خطایے صببادر س بت= در کارت خطایی
اتفاا ایتاده
ص یِب اختی = صاح ،اختیار ،مستقل
ص ا یِبَلۈن = صبباح ،خانه ،ک ن خانه ی یے
چیبد ممتبت نبه-ڤهرذېبد= ک ن خبانبه ببا مشبببببک ت
یک خانواده کنار آمده نمی تواند صببای ،خهنه=
صاح ،خانه
ص یِب= صاح،
صاااَبح= صبببب صب ببَ َدم ،صب بب َد َدم= صببببحدم
صببَ َدمث ،صببهن( رصببهن( = ا طرح صببب
وخت
صااَبهَ:تی م -صاابه= تیرماه ،در شببروخ خ ان
بهار ص ببه= بهار ،در شببروخ بهار تیرما-ص ببه
یو تویبد خو ،دگبه نبه-یبت= او در شبببببروخ خ ان
ریت و دیگر نه آمد
صاافی ه= صببفحه مه ،مم یے ی یببای= بگیر،
یک صفحه را بخوان
صاا ا اداَصاا ا ا اا ا = دوسببببال یا ،تا د
صداسېڅ و مه لپ مال ڤد= تا دو سال قبل ن د
او بسیار مال و گوسفند بود
ص ا ینجاَص ا ن نج= دو سال یا
ص ے= رئیف ی مم(ف= رئیف مم(ف
صغی = صغیر
صاااغی -گنۈک=  ،گل قاصب ب َدک ،خبررسبببانک،
خبربیبار یبا خبرچین رنبام ل(میTaraxacum :
ط َرخشبَ قون یببببببا َ
که در ط ،سبنتی به َ
ط َرشبقوا
متروح اسببت گیاهی میباشببد ل(فی و دائمی که
سبباقۀ آن به ارتفاخ  ۴۰سببانتیمتر میرسببد این
گیاه دارای ریشببهای اسببت به رنق قهوهای مایل
به رد که ر ا شب بیرابۀ سبببفیدرنگی میباشبببد
وپ م َمستَکَ ،مستَک-واښ ،شیق-گ(َک
صغی ه-خ نه= صغیرخانه ،رورشگاه
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صاااا = آرام ،بی تومه کیح-ات-صببببفا= لذت
کامل کیح-ات-صبببفا = کیح-ات-صبببفا کردن،
کیح کردن
صااا ا= اسبببتفراا ،دل بدی دارُ ام خود خو،
موی بېد= من دوا خوردم و دل بدی ام گم شد یو
صبفرا چود= او دل بد شبد مو ڤرا نر صبفرا-یے
چود خو ،شبا خ ،سبت= برادرم امرو اسبتفراا
کرد و حاال خو ،شد یو صفرا ذاد= او استفراا
کرد ،دل بد شبد صبفرا ه ذهذ  ،بید سبهد=
اگر استفراا کنی ،بهتر می شود
صاا = ویران ،تخری ،،خرابی صبب ت = =
تخری ،ک شبببکسبببتاندن و مح(ه یېن صبب ت
صبببب ت-اد-
چوهی= تتمیر را خرا ،کردنببد َ
دهر= مخروبه ،ویران
ص ا = -۱گفتگو ،م قات ،م(سببه تر یک-د َگر
وېڤ اند ص ب ڤ ڤد= بین شببان گفتگویی بود -۲
دلوت ،صب ب ڤ یو ته به صب ب حث مف تره نه
یاذد= او به دلوت هم اینما نمی آید
ختااکاََ ِصااا ا ۈ
صااا ا ۈ
ختااک= ویرانببه یببد یېببد
ۈ
یبڅ-ته ه اندی د ،تئود-ته َدم= این
صب ختَکثَ ،
َ
ل ویرانه اسببببت ،اگر آبخی ی شببببود ،آنرا چ ه
میکند
صن لے= صندلی یا سندلی
صبندل کفا های یرسبوده و
صاۈ ن
ِ
ل،اَصان لَ =،
اره که به سبختی آنها را می وشبانند ،کفا های
کهنه یهد ارد اچث ی نسبببت ،ڤ َکث-ېن وئیبببا=
در اینما هیا صبببندل قابل اسبببتفاده نیسبببت ،همه
شان یرسوده استند
صببندلرکفا
ۈ
صاان ل -،وز= -۱سببو نردریا َ
صببببندهل-دو اهځ=دریا برای دوختن
دو
َ
صندلرکفا دو  ،موچی م س یل
کفا َ -۲
صاان ل-،ښاا ز = ترمیم چموف کهنه اک -اف-
ۈ
صببندهل-یببئ د-ام خ ص سببذی= ا ترمیم
د
َ
چموف های کهنه خ ص شدم
صاۈن ل-،ښا زیج= کسبی که چموف کهنه را ترمیم
میکند ،موچی
صااان = صبببنتت صبببنتتے َو من= صبببنتت
سنگین
صن تے= صنتتی
صو َ-ز زیجاَصو َگی = لکاف
1
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صاو =  -۱شبکل ااهری ،ااهر ،صبورت کو
سٲم خو صورت ار یېنَک چف ام= بروم صورتم
را در آینه ببینم  -۲لکف ،تاب(و ،رسببببم کو دم
خو ر ین-انبد د دم صبببببورت مو-رد دڤېف=
لکف دخترت را بمن نشببببان بده ی ئیببببتاو=
لکف گریتن ختبه درون یبد ڤڅ-ات ،دم ی-ېن
ایبا=او در بین خته بود و لکسبا را گریتند
خو صبورت ئیبتاو= لکف گریتن خو صبورت
ات غبل نبه -ایبببببا-آ؟ تو هنو لکف خود رانگریتبه ای؟ صبببببورت تیرداو= رسبببببم کردن،
نقاشبببی کردن  -۳اسبببم خاصرمث صبببورت،
صورت ماه
صو -تهژیج= نقاا
صو -ز زیجۈک= کامره لکاسی
صو -ز ښ = لکف گ
صااو تے= مقبول یه و هن لپ ی ڤَد= ن او
بسیار مقبول بود
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