ط
طبعتت = -۱طبعیتتت ،کرک،ر ،اق؛  -۲مزاج،
قود را احساس کردن.م .طبئَت.
طبعتے= زشتتتت ،منز ر ،نا،ات، ،رستتتنات ،ب
زیت ،،ب اد ،یو ~ آدم ،نته-ژیوج اُم وے= او
آدم زشتتتت استتتت ،من او را دوستتتت ندارم اس
گوښتتتتتت یو رو ن ~= رو ن بتد ،ر استتتتتت از
گوشت.
َ
َ
طبَق=ب .،طبهق.
طبقه= طبقه ،ک؛س ،قشر ~ ،ست= طبقه ،ست.
َ
طتبت،تقَب تَت َبتق= طتبتقرفترو یتوبت کت؛ن د ت
گرذه ی ن ار َدم ~ ِربے= نان ها در طبق بمان.
طبئع بشناس= طبعیت شناس طبئعت شناسے=
طبعیت شناس .
طبئعتت َب طبتعتت َب طبت عتت = طبعیتتت قو ~ م
ژیوج= متا طبعیتت قود را دوستتتتتت داریم .م.
طبعت.
طب لته= طویلته اتارج -ن دے واښ تای-ارد یتاد
قو ،مئخ -ن دے ذاد ،دذ،-ته ِیت -دے ~ لۈا ن=
وق،یکه استتتت را به یمنرالفزار میبرند و میخ
میزنند ،آنرا "طبیله" میگویند.
طلبا = طلبات، ،قاضتا ها ،درقواستت ها ،مه ند
اس مو ییز ~؟ شما از من یه ،قاضا ها دارید.
َ
طلَبه ی ن
طلبه= طلبه ،م،علم ،محص ت َدَ َدرد
ارد دهت = برای طلبته هتا ک،تابیته بتده یو َ َلتث
~ ،نه ِوزۈن اُم څه وقت ،ه ُما ِلم ستۈد= او هنوز
طلبه است ،نمیدانم یوقت معلم میشود.
طلبۈن= طل، ،،قاضتتتا ،درقواستتتت ُوز اُم یے
ییزث ~ اس ،و نِستتتتت= من هیا ،قاضتتتتا از ،و
ندارم.
تط تلسم= طلسم.
قو ِط ِلفت اُم اتا
لفت = طفت  ،طفلت
تط
لفَبط ت
ت
اده وینت=رمن باز طفل قود را دیدم.
تطلفے= طفل .
َبطل،ب ج= طل ،گر ،قیرات طل.،
ت
تطل،بَ
تطل،پتاو= طلبیدن.
طوطے= طوط .
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

طوغۈنتاو= به مرض گرَ،ار شتدن ،اذا ،دیدن،
آزار و اذیتتت دیتتدن ت-اِد دهرذ دۈنتتدے وے
،و انت دِدے  ،ستئخ یو گهښتا= این مرض او را
آنقتدر آزار و اذیتت کرد ،متاننتد یو ،ش ر شتتتتتد
است.
طوقَبطۈقَبطۈوق= میلتته َلزی ،منگنتته برای
بستت،ن اشتتیای درز داده شتتده طو ذ= بستت،نربا
میلته َلزی دم د ت طو ذهِ ،یتد صتتتتتاَتث مته-
اِراږد= دیگ را ببند که مکم نه شکند.
طوقے-ن،لتت َب طوقے-ببلعنتت ۈب طۈقے-ن،لتت َب
طۈقے -بلعن ت = لکتته ننتتگ ،ب شتتتتترم  ،ب
آبروی  ،طوق لعنتتت ت-اِد دے-رد قَښ ~=
این برایش ی طوق لعنت استتت هر یه اس
~ ښتتتتاج ذئرت ،مه-ستتتتۈد ،ر ب گۈنه ق ز= هر
کس که از ب شرم می،رسد ،نزد بیگانه نرود.
طۈقے-لعن = ب .،طوقے-نهلَت.
َ
طۈم پ ځ ج ،طۈم پ ځ جبَبطوۈمبپ ځ ج = آش،ز.
َ
طۈم ،طۈم ،طوۈم= طعام.
طیۈبطیبچ داو= ط کردن.
َ
طت تے= حترو اضتتتتتتتاَتتته طتیت ~ دے بتُق اُم
نَقییر ن وینتت= طی این ،،ته آهو هتا را دیتدم
در طیے=حرو اضتتاَه مرک ،،نشتتان دهنده -۱
در ای در ~ سایه= در طی سایه  -۲هدو.
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