م
مٲش= ضمیر شخصی .ما.
مابېن= مابین ،وسط.
ماپلے= اولین میوه ایکه پخته میشوود توذ نو څه
ِ
ماپلے نَښووووتوید = وقتیکه اولین
ن
ل":
وت،
و
سوو
ِپ
ِ
ماپلے یا اولین میوه
توت پخته میشووود ،مییویند ِ
توت برآمد برآمد .
مات= مانده ،خسووووته ،له څه "ے یے ،ای
تو-رد و وذ ام== اگر موانوده شووووودی ،وای برای تو
تیوار میکن= موات = =.موانوده خ ،.خسووووتوه خ.
مووات = =.مووانووده ه ،خسوووووتووه ه .مووات-ات
مواهوه=بیه ا حود موانوده شووووودن موات-ات مواهوه
==.بیه ا حوود مووانووده خ .مووات-ات موواهووه
==.بیه ا حد مانده هِ .=.وتهر.
مات-رهنگ= مانده رق= ،خسوته رق= رر ی څه
دِ" سے= طوری مانده رق= معلو= میشوی.
مات-کَرذه= مانده ،خسووووته ،له وو"د تر ید
آد= نه لهک ن=تا رفت رو کسی را بخانه نمی
مانند(باوررا).
تَر یود موه-
مااِِناجه = موانوده ،خسووووتوه ،لوه
د ذ=خسته و مانده بخانه داخل نشو.
مااِے= موانودگی ،خسوووووتیی لهوِ دت ِ بیوت
ات ،ته= ا= دت پ ښو م== بیذار ماندگی او ره
شووود ،بعد ا او پرسووان میکنی= ت:ن ام= ِنو:ن
څوه " مود ،مواتے =-نوهِ -و ِ نوت= توا وقتیکوه من نوان
بود= ،ماندگی را نمی ههمید=.
ماث= تیاق ،عصا وب.
مااهاخ ،رم مااهاخم ماا اَه = موا وه خر ،خر مواده
= .نرخر.
مااهاخم ماا اَه = خر مواده یوه موا وه مرکهوب وَل
ِنست= آن ما ه خر(خرماده) رنو نیست.
مااا َ -م َ،ا =بی قرار یو  ،یے نوا نودت نوه
نیثت= او یِ آد= بی قرار است ،در یِ نا نمی
شیند.
ماجر زاج= -۱مادر اد -۲لچ مادر اد = =.لچ
خ .موادر اد = =.لچ ه .موادر اد خو ==.
خود را لچ خ.
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ماجر= مادر.
ماجَرے= مادری.
ماجه گاو= ماده گاو .=.ژاو ،گاو.
ماجهم ماججه= ماده ،پراگراف.
ماجه= ماده.
ماجه-کوگ= ماده کوگ.
ماجِیۈن=مادیان(اسپ ماده) مو-رد " ت مادی:نے
ِ ول مکره(هلووِ =).برای من هوول کره مووادیووان
بیاورید.
مار =۱مار .=.دِهوسِ.
مار ۲مار-ات َمسوووت= شوووور رلهله ،پر سووور و
سوذ = حا
صودا ،مسوت ِشوچ یَ= مار-ات َمسوت م
این شور رلهله دارد.
ماارا-ماارا= آرسووووتوه ،بوه سوووووختی ،آرسووووتوه قود=
برداشتن تو د:ند پ:ند تے یے ادت ،مورځَِ
تو َدریاڤ ِکښت= تو آنقدر آرسته راه میروی ،که
مور ه ا دنبالت خود را میرساند.
مارج واښ= علف شبدر(.)Trifolium repens
مارج= شوووبدر سوووفید ( )Trifolium repensنا=
یکی ا گونهرای سردهٔ شبدر است.
عارف.
ِ
مارف= بب .مم ِ
عارهے.
ِ
مارفے= بب .مم ِ
مارېجخم ماریېجخ= سوراخ مار.
مازن= شوووویار ،خط گود ،خندق َد= ِ م بین اند
توه "وا ِ وېوذ ن= در بین مین بوا یوِ خط گود
میسا ند.
مازی = سا نده ،گلکار.
ماږځ= قهطی.
ماږځ-پهغ = ننات یاهته قهطی مٲه م= نِست
دِدت ،تو مٲه قَسوووتین اند ذرذت= ما ننات یاهته
قهطی نیستی= که تو ما را در قوشتی ب نی.
ماس ا =-۱ناظر تَماکے تهژ ت-ات ،کار ِکن ت-.
تو-رد ی  ،ماسوول-ات مٲه تے-یا؟= تمباکو می
کشوووویود و کوار میکنیود -.تو را ی ،آیوا نواظر موا
استی؟  -۲ا.خ.مذ .ماسل.
ماشین=ماشین.
ماشین-بونج= راه موتر رو .=.موتر-بوند.
موِر-بونج= راه موتر رو .=.ماشین-بوند.
ماشینخ(روسی)= موتر.
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مااښ= مواه(نوا= علمی  )Vigna radiataگیواری
است ا تیر ٔه باقالېیان (هاباسه) ،راستهٔ باقالسانان
اسووت .ماه گیاری بومی رندوسووتان اسووت امادر
نقاط دییر نهان مانند ایران نی کشووت میشووود.
در ایران این گیواه پ= ا برداشوووووت نو یوا گنود=
کاشووووته شووووده و در هصوووول پایی و رنیامی که
دانهرای آن سوووفت و الفرای آن رد یا سو ویاه
شوووود ،محصووووول آن را در ند نوبت برداشووووت
میکنند .نا= انیلیسو وی ماه ا یِ لغت رندی به
معنی «دانه سوب مشوتش شوده اسوت .سوابقه کشوت
و اسوتفاده ا ماه به هار ر ار سوال پیه و در
ننوب رند با میگردد .در تایلند آثاری ا استفاده
و کشووووت ماه در  ۲۲۰۰سووووال پیه ،کشووووف
شودهاسوت .ماه در ین به سوویای سوب معروف
است .وپ.
ماښخ= ماشه تفنگ.
مافِ َ
ظت=بب .ممواهِ َ
ظت.
مافِق=بب .ممواهِش.
مافِ ِقیَت=بب .ممواهِ ِقیَت.
مافخ= بسووویار مانده و خسوووته ماهه = =.بسووویار
مانده و خسووووته خ .ماهه = =.بسوووویار مانده و
خسته هِ .=.وتهر.
ماکے= دوخ.
ما = حیوانات شاخدار خورد گوسفند و ب .
ما -پایی =مال ران ،وپان.
ما ِ -پښئج= کوتاه کردن پش= گوسفندان.
ما -پئیجم ما -پئیت= مال راندن.
مالِاو=مالیدن.
سااا اِااو=پردا ه شووووودن( در مورد
ماال:مماالِ :
پوسووووت) یَ= ِملهخت مالچ څه سوووو:د ،مو-رد ته=
"ه=وقتیکه این پوسووت برای تل( مو=)پردا ه
شد(آنرا) برای من بیار.
مال َه =-۱پردا ه ،دراورده شوده(پوسوت) رر
َوخوت ِیود پ:سوووووت څوه سووووو:د ،هرڤ دت
ذه=وقتیکه پوسوت پردا ه شود ،آنر رب کن -۲
پایمال شوودن یَ= مے د:ند نای بشووهند "مد اتِ ،ید
= توا بوه رمین نوا خوب بود ،و علف
ار ود وا
آننووا(طرف نشووووویبی) پووایمووال شووووووده اسووووووت.
االه َنا =-۱م والوه ،م والیی ،ین و روخ ِیود
م ِ
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وررگ پمخلمت ،وت و:ن = آن گوسوووواله ی تنه
له ،پش= او م اله است.
ما -ذیوج= دوشیدن مال.
َ
ماالَښ=نظوارت ،تعقیوب موال ==.نظوارت خ،.
ود خو ،بعد
تعقیب خ .و ڤ نَخ یر ن ام= مال
ام= و وووذد= مون نوخو ویور روووا را توعوقویوووب کورد= و
بعد(با ی شان) هیرکرد=.
سوسوت
ت:رند م
مالَنج= ا گوسوفند گوښوت ا= ِسو َ
دت= گوشت گوسفند ا گاو سست تر است.
مااالااخ=۱مووالووه(کلوخ شوووووکن) ِ م ارد َلووپ
ېر وت َدذ موالوه
ِکل:خ( ِکل :وَخِ)څوه " ود ،بعودت ِ
تهژ ن= اگر در مین کلوخ یاد باشود ،بعد شوخ=
دن آنرا ماله میکشند.
ماالاخ =۲تپوه سوووووب موال ن ام= یواد تَر َد= = من
هارپایان(خورد) را برد= به آن تپه سب .
مانَند=مانند.
ما ِونم معا ِون= معاون.
ُما ِون=بب .ما ِون.
معاونے= معاونی.
ما ِونےم
َ
ُما ِونے=بب .ما ِونے.
ِگلیمے مو-رد "ود= او
مااووت=پشووووومی یو
برای= گلی= پشمی آورد.
ماه=ماه .=.مېست.
ماه-بخ ما= ماه به ماه.
ماۈنخ ُ،ر=بب .مای:نه مخر.
ماۈنخ=بب .مای:نه.
ما َیکېن=مفصووول رای لین ،اسوووتخوان لین دت
ما َیک ن -ن ِ َدښوت= مفصول رای لین او در رهته
اند.
مایلخم مالیخ= خوراخ حیوانی مخلوط ا مشونگ
و آرد و آب شوووووور خوایلوه-ات موایلوه=مثول توار و
سو ن ،سپیده با ر= .=.تَریت.
مایَن=بب .ممعین ،ممعیین.
م
مایۈنخ ُ،رم ماۈنخ ُ،ر= معاه خور .=.تَنخا خر.
مایۈنخم ماۈنخ=مارانه.
ُمباا= -۱آهوت ،بیمواری رموه گیر ،طواعون یوِ
بیمواری واگیر عفونی مشوووووترخ بین انسوووووان و
حیوان با عامل باسیل یرسینیا پستی= (Yersinia
)pestisنی اسووووت .عامل این بیماری در سووووال
 ،۱۸۹۴پ= ا سوالرا پژوره الکسواندر یرسوین
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درانسوتیتوت پاسوتور کشوف شود.این بیماری بسویار
خطرنواخ بوارروا در طول تواریخ بواعوب بحرانروای
شودید اقتصوادی ،انتماعی و سویاسوی شودهاسوت .ا
ت این بیماری در سوال
دوران باسوتان تا کشوف عل ِ
 ،۱۸۹۴ندین بار رمهگیری طاعون ،سوووراسووور
اروپوا ،آسوووویوا و آهریقوا را هراگرهتوه اسوووووت .در
سوووووووالروووای  ۶۲۸–۶۲۷مویوالدی« ،طووواعوون
شویرویه سوراسور اسوتانرای باختری شوارنشواری
سواسوانیان ،بهویژه میانرودان را در ر= نوردید و
بواعوب کشوووووتن نیمی ا نمعیوت آن اسووووتوانروای
شوارنشواری و ا نمله شوارنشوا ِه سواسوانی شود .در
سووده  ۱۳۰۰میالدی ،شوویوع طاعون خیارکی که
به «طاعون سوویاه معروف شووود ،به مرگ بیه
ا  ۷۵توا  ۲۰۰میلیون نفر ا مرد= اوراسوووویوا
مننر گردید .تخمین ده میشوووود که یِ سوووو=
خ
نمعیت ایران در آن مان کشوته شودند .در تاری ِ
سووامان
ایران ،به ویژه پ= ا بیثباتیرا و وا ِل
ِ
کشوووووری به دلیل حمل ٔه مغو ن ،بیماری طاعون
بهطور متناوب شو ویوع پیدا کرده و باعب کشوووتن
مرد= شوهررای مختلف شودهاسوت.
تعدا ِد یادی ا
ِ
ا نمله ،در سووالرای  ۱۱۵۲–۱۱۵۱شوومسووی،
رموهگیری «طواعون خیوارکی در ایران مننر بوه
مرگ حدود  ۲میلیون نفر شوووود.وپ .یو آسوووو:ن
دررذ نه "مد ،ممبا یو "مد ،مٲه مال-ات ِس وت:ر قَتلے
سوووووت=آن بیمواری آنقودر آسوووووان نبود ،هوار
م
پایان(خورد و کالن) ما را قتل کرد  -۲درد سور
سووا  ،مشووکل ا ،مشووکل سووا خ-اِد ِوذِ= ِم=
ممباِ ،ژن َد= خیرت= گننشِ ر= مشکل سا است،
گند= را میخورد مبا = =.سووپیدن ،آ ار دادن،
سوت-ات ،مو ام= وت ری
م اح= شودن یو مو ممبا م
ود= او مرا آ ار میووداد ،و من او را(ا پیه
خود) راند=.
بار ه = =.مبار ه خ.
ُم ِ
بارزه= مبار ه مم ِ
بارک باج=مبارخ باد.
ُم َ
بارک باج-رهو=مبارخ باد رو.
ُم َ
بارخ " د!= مبارخ باشد.
ُم َ
بارک=مبارخ مم َ
ُمبایې = در بدبختی ،درمشکالت خ-اَ= ژاو مو-
رد  ،ره-م ووب مو-تے وواو َیوود ن= بووا این
گواو(مواده) در مشوووووکالت اسوووووت= ،رر رو مرا
سر نه میکنند.
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ُمبَِجا=بب .ممپتَدا.
ُمبَِال=بب .ممپتَال.
ُمپَِجام ُمبَِجا= -۱گرامر .دردسووتور بان ،قسوومتی
ا نمله که در مورد آن خبری داده میشود.دخ.
-۲مبتدا ،آ ار ی ی.
ُمپَِالم ُمبَِال=مبتال.
ُمت= مشتِ .=.سبمت.
ُمت-ذهذی م ُمتَ -زن= مشت ن.
ُمَِ ا =۱سووووووسووووووِ(قووانغو خ) نخود ودییر
حوبووبوووات( )Bruchus tritus p.مموتَوکوے کو:
ود مے َمښوار = سووسوِ مشونگ را سووارخ
کرد = .گو  ،نو َکِ.
ُمَِ =۲دستِ ،دسته گاو آرن(خیه).
ُمِکے-بورج= سوونگ لشوو= قتے ته نصوووار
یهن ن= با سنگ لش= نصوار می شکند.
َمَِ م َمَِلخ= َمتَل.
ُمَِ ِیجم ُمَِِ ِیج= متحد.
َمث= -۱بسوویار له و مانده ،خسووته  -۲آشووفته،
ښو
سوردرگ= َمب = =.پریشوان ه .مو ژاو ار َ
سووو وت= گواو(مواده) من در آب
ذاد خو ،مو ام=
َ
اهتید و من سوور درگ= شوود= َمثب ر داو=در یِ
حالت نا مناسووووب قرار گرهتن آشووووفته شوووودن،
سوردرگ= شودن ورذ ن وت سوور اند مو نای تے
کار ود خو ،مو ا م= َمثب ر د= در عروسووی آنها
بنای من کار کردند و من در یِ حالت آشوفتیی
قرار گرهت=َ .=.حیر:ن.
ِمثا =مثال.
ِمثقا = مثقال(واحد اندا ه گیری و ن ،یِ مثقال
 ۴.۲۶۵۸گرا= میشود).
َمثَ = بسویار له و مانده ،خسوته څ:ند م= ود،
سووت= رر
وت څاو م= تَیار نه ود خوَ ،مثَِ-م= َ
قو دریکوه کوشوووووه کردی= درو را تموا= نکردی= ،و
مانده شدی=.
َمثَ = مثل.
َمثلَنَ ،مثلَنجَ ،مثال( =)masaloمثلن.
ِمثلے= مثلی ،موواننوود بووه ِمثلے= بووه مثلی ،بووه
مانندی.
ُم = دوگووانیی ،دو قلو درووذ ن دت څووه،
م:نَنود ن= آنهوا کوه دوگوانیی اسوووووتنود و بوا ر= موانند
استند.
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ِمجاز= م ا  ،طبیعت ،کرکتر.
ِم َ
جازک= م ا  ،طبیعت ،کرکتر.
ِمجازے= م انی ،طبیعتی.
َمجا = منال.
َمجبور= منبور َمنبور = =.منبو خَ .منبور
= =.منبور ه.
َمجبورے= منبوری.
َمج ِلس= منل=.
ظتم ُموافِ َ
ُمحافِ َ
ظت= محاهظت.
محب اتم محببَ ات=-۱
حبب اتم
َ
حب اتم ُم َ
محب اتم ُم َ
َ
محبت  -۲اسووو= خاذ مذ و مب .محبت ،محبت
شاه.
محبَِے=محبتی.
محبوب=-۱محبوب اسووووو= خواذ موذ .محبوب،
محبوب شاه.
محبوبخ= محبَت .اس= خاذ مب .محبوبه.
محِاجم ُمِاجم مهِاج= محتا .
محِاج=بب.مېتا .
محِاجےم ُمِاجےم مهِاجے= محتانی.
محرکاخ=  -۱منل= نوامعوه م
شوووولکے قَتے یوا
موه ِوه ،موٲه مردینوه معرکوه ینود گهوپ ذ ود نوه
"هرذ ود= بوا کوارد آه بری آته را شوووووور نودری،
کوه مرد موا در منل= گوپ ده نمی توانود خراهوه،
اعتقاد یرمنطقی و ثابت نشده .
محرکخ= محرکه.
َ
محرم= -۱محر= اسوووو= خاذ مذ .محر= ،محر=
ب ِ.
محرمے= محرمی.
محروم= محرو=.
ُمحریر=محرر.
ُمحریرے=محرری.
ماحاکاَم= موحوکو= موحوکوَ= = =.موحوکو= خ .موحوکوَ=
= =.محک= ه.
محکَمخ= محکمه.
َم َح = محل(مسکن).
َمحلخَ ،محللخ= محله(مسکن).
محلخ=بب .محله ،محلله.
محلخ-بُڅ= محله خورد.
محنَت جوست= محنت دوست.
محنَت کَش= محنت که.
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محنَت= محنت بی محنَت راحت نه ِونے= بدون
محنوت راحوت نمی بینی محنوَت خو ذېوداو= خود
را محنت دادن محنَت = =.محنت خ.
م
ارخ ا= تَر خو
محنَِې = درد سووور ،در عذاب
ِ
سووو وت= نفر را بخوانوه
یود "ود خو ،یو مو-رد م
خود آرورد= و برای= درد سر شد.
ُمخ پهر=نوان پر(توانیکی ،دسووووتوه ی ا پر روای
پرنده برای خال دادن نان).
ُمخ= نوانه.
م
ُمخ= -۱ن وه ،نوانوه اِخ-اِد گول-انود دت مو-
رد دروِ= ن وه این گول را بمن بوده -۲بنو .گول
پووویوووچ بووورهوووی (نوووا= عووولوووموووی Fallopia
 )baldschuanicaنوا= یوِ گونوه ا تیره رفوت
بندیان اسووووت.وپ .سووووه ممخ ذ:ڤ خو ،پَی قَتے
خهر م== برو گل پیچ برهی را ب ین ،و با ماسوت
بخوری=-۳.شووووخ ،نوان(در مورد سووووینه دختر)
ممخ -ممخ بِش و ن= سووینه رای شووخ ،انار پسووتان َو=
ممخ بِش و ن ام= تِدمښووت=من سووینه رای انار پسووتانه
لم= کرد=(ا ترانه).
َم،ارکخ= ببَ .مښارکه.
ُم،ا ِلف=مخالف.
ُم،ا ِلفکخ=نا= ندین گیاه علفی
-۱ا مِ()Cardaria repens
)Leptorhabdos parviflora(-۲
.)Capsella bursapastoris( -۳
ُمِ،اار= -۱مختوار  -۲ا.خ.موذ .ممختوار ،ممختوار
ب ِ.
صااا ار= مختصووووور گهووپ  ،بووه کوتووایے
ُمَ َِ،
=کوتایی مختصووور گهپ خ-اَ= دِدت ،همکَب
سوووو وت= کوتوایی مختصووووور ،رموه توان برویود بوه
کوتایے یو پات ښواه میرت= کوتایی مختصور،
َصووور ==.
آن پاد شووواه می میرد(داسوووتان) ممخت َ
مختصر خ.
ُمَِ،ص ََرث= مختصر.
َمِ،خ= مخلوط نخود مشووووونگ و نو یا ودار
گند= وحشوووی وشوووچ ات َمښوووار ته تر َمخته
د ذ ن= مخلوط نو و مشنگ در نم َمخته شامل
میشوندَ .= .مېار ،نو ،وشچ.
َمِ،خ-کَښت= له باقال با مخلوط نو یا ودار.
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َم =

َم( :،مووب =).بی گوه(گوسوووووفنوود)
گوسفند بی گوه.
ُم( :،مذ =).بی گوه گوسفند ِم یج= قچ بی
گوه یو وررگ َک ود= بره بی گوه ووه
شد.
ُم،هے (مذ =).بی گوشی(گوسفند).
َم،شاااو م َم،شاااۈ = مشوووغول َمخشوووول ==.
مشوغول هَ .مخشوول( َمخشو:ل) خو یداو= خود
را مشغول کردن.
َم،شاول ےم َم،شاۈل ےم َم،شاولے= مشوغولی
َمخشولیے = =.مشغولی خ.
َم،صوص= مخصوذ.
صن.
َم،صوصَن= مخصو َ
َم،فے= مخفی.
ُم َ،ا =گول مم َخوِ ==.گول خِ .کرو توه
ِکښوووووت ،وت توه نوه خ ن= مگلپَرگول مکینود ،گول
آنرا نمیخورند.
َم،لوس=هواسووووود ،یر قوابول اسوووووتفواده ،یر قوابول
خوردن(گوشووووت) ِید گوښووووت  ،مو ته دت نه
خه== این گوشت هاسد است ،من آنرا نمیخور=.
،لوسانج=هاسود ،گندیده ،یر قابل اسوتفاده ،یر
َم
َ
قابل خوردن(گوشووت) دت ته هی خیرت؟=
کی این هاسد(گوشت) را میخورد؟
َم،لوط= مخلوط.
َم،لوق= مخلوق.
َمااجا گویےَ ،مااججا گویے= مووداگ گویی(آرنووگ
موذربی) َمودا گویے =َ ،.موددا گویے = =.موداگ
گویی خ.
َمجاَ ،مججا= مداگ(آرنگ مذربی) َد= َیت ار پاذ
نه هِرېپت= مداگ را تا آخر نخواندی.
م
َماجار=مودار ،قوت ،نیرو ،اتکواه توان ا= ِنو:ن
څوه "وَد ،تو-رد ام= "وَد= توا کوه نوان بود= ،برایوت
اتکاه بود=.
َمجارا= مدارا َمدارا = =.مدارا خ.
ُمجافِیخ=مداهعه ممداهِیه ==.مداهعه خ.
َمجا َگرےَ ،مججا َگرے= مداگ گری(آرنگ مذربی).
ُمجَتُ ،مججَت= مدت.
َمجَج= مدد.
َمجَجگار= مددگار.
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َماجَجگاارے= موددگواری َمو َددگوارت = =.موددگواری
خ.
تے
ُماجااا= مودعوا ،رودف ،قصووووود توات ی
یثچ؟= تو به کدا= مدعا آمدی؟
َ
ُمج َمغ= لنا  ،سور سوخت ،شویطان صوفت یو لپ
وارخ ،ژی َ ثے نوه "ود= او یوِ مرد لنوا
ِ
است ،حتی ری = نیاورد.
ُمج َمغے= لنا ی ،سوور سووختی ،شوویطان صووفتی
ممد َمغے = =.لنا ی خ ،.سر سختی خ.
َماجَنے وار= مودنی ،بوا هررنوگ ،مودبوانوه یو توه
گهپ ذید= او مودبانه گپ می ند.
َم َجنِیت= مدنیت ،هررنگ.
دووښو وب،
َمجووښ= مدروه ،بی روه یه اله َم
َ
گهرمے یے ار څووه= مییوینوود کووه او(مووب).
بیهوه اسووووت ،ممکن ا گرمی باشوووود َمدوو
= =.مودروه خ ،.بی روه خَ .مودوو ==.
شوووراب دت رد
مدروه ه ،.بی روه ه .لَپ َ
مه ذهَ ،مدوو سو:د= بسویار شوراب برای او نده،
مدروه میشود.
َمجووښے= مدروشی ،بی روشی.
ُمجۈمم ِمجۈم= مدا=َ .= .در َگرد ،دا ِی=.
ُمجیر= مدیر.
ُمجیرے= مدیری.
َمذار= اشت.
َمذارجېڤ= ا طرف اشوت ،در وقت اشوت یو
سوو وت ات ،مو ام= "ا تر وت خ
مال ی ت ید م
سوت= او هارپایان را بیرون میکشوید و من در
م
وقت اشت ن ده میرهت=.
َمذار-ځاښات= نان اشوت ام= خو نه اښوت=
من نان اشت را با خود گرهت=.
َمذارے= اشتی.
َمذا ِکره= مذاکره.
َمذا ِکره-کُن= مذاکره کن(مذاکره کننده).
َماذَبَ ،ماذ َهاب= -۱موذروب -۲رسووووو= و روا -۳
اس= خاذ(مذَ ).مذرب شاه.
َمذهب=ببَ .م َذب.
ِماذېن= میوانوه ،بین ،موابین و ڤ ِموذ ن ییو ملَودت
"مد= در بین آنها یکی کالنتر بود.
ِماذېناخ= میوانوه ،بین ،موابین ار ِ م ِموذ ن موه-
د ذ= در بین مین نرو.
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ِمذېنین = وسطی ،مابینی.
َمراجم ُمراج=مراد.
ُم اراُ -م ارے=طووواعووون .مووری رووموووه گوویوور(در
حیوانات).
ُمرَِج= مرتد.
آرسوونیِ یا ارسوونیِ (به انیلیسووی
َمرِِموش= ِ
 )Arsenicکه در هارسووووی به اکسوووویود آن مرگ
موه و سووولفید آن رنیخ گفته میشووود ،عنصوور
شویمیایی اسوت که در ندول تناوبی با عالمت As
مشوووخذ اسوووت و دارای عدد اتمی  ۳۳اسوووت.
آرسونیِ شوبه هل سومی معروهی اسوت که به سوه
شوووکل رد ،سو ویاه و خاکسوووتری یاهت میشوووود.
آرسوووونیِ و ترکیبات آن بهعنوان آهت که بکار
میرونوود علفکه ،حشووووورهکه و آلیوواژرووای
مختلف .وپ.
َمارجااۈن= -۱موورنوووان(سوووووونوووگ)  -۲اسوووووو=
خاذ(مب ).مرن:ن ،مرن:ن ب ِی=.
َمرحَمت=مرحمت ،بفرماېید  ،لطفن ،خوه آمدید
د ذ ام=-آ؟ مرحمت!=آیا(انا ه اسوت) داخل شوو=؟-
بفرماېید! َمر َحمت = =.مرحمت کردن ،مهربانی
کردن ،لطف کردن کو مرحمت ِکن ت ،یِد گوښت
ِشوتا مه-سو:د= شوما مهربانی کنید که گوشوت سورد
نشود.
َمرج= مردَ .= .مردینه.
َمرجُم= مرد=.
ُمرجَن= مردن.
م
مرجے کاار= مردکوار مو ا= تموه رد َمردت کوار
نِست= من مرد کار شما نیست=.
مرجے کارے= مردکاری.
َمرجینخ گے=مردی ،مسوووووولیت مرد را َمردینه
گے څوه کَنے ،نم َرب خو هِرېوپ پے خو داد خ =
اگور موردی کونوی امورو خوود را نو د پووودرت
میرسانی.
َمرجینخ =۱مردی ،شناعت ،نسوری.
َمرجینخ=۲مردَ .=.مرد.
َمرجینااخ-بَهااخ=گروه نن= مرد ،مرد رووا ،نوان
روا ،ب وه روا درو نِث ن تَر َدرگواه-تَ ،کخوای ن ار
ید=گروه مرد را در حیاط خانه بنشوو وینند و ن
نها در خانه.
ُمرذار= -۱مردار  -۲تنبل.
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ُمرذارے= -۱مرداری  -۲تنبلی.
ُمرذ-آساې،م ب مرذه-ساې =،راشویتیسو= یا نرمی
اسووتخوان یابیماری ریکت نر=اسووتی( انیلیسووی :
)Ricketsیووِ بویومووواری موربووط بوووه رشووووووود
اسووتخوانرا اسووت که در نو ادان و کودکان دیده
میشووود .در این بیماری اسووتخوانهای کودکان به
د یلی نر= بواقی میمواننود .این بیمواری مونوب
خمیدگی و رشوووود ناقذ اسووووتخوانرا و اه ایه
ریسوووِ شوووکسوووتن آنرا میشوووود .علت اصووولی
بیماری راشوویتیسوو= کمبود ویتامین د اسووت ،ولی
کمبود کلسووووی= نی در آن نقه دارد کوه مونوب
ترشوووو بیشوووووتر ررمون پووارا ترمون مییردد.
راشویتیسو= بیشوتر در کودکان د ار سووتتغذیه شای
است ولی در ب رگسا ن نی دیده میشود.وپ.
ُمرذه ُجخ=بوی مرده.
ُمرذه جَخ=مردنی ،بی استعداد ،تنبل ،نحیف.
ُمرذه= مرده.
ُمرذه-پَِئوجاو= توا مرگ لوت کردن ،لوت کردن،
دن اه-ذه قَره-ت ،تو ممرذه-یا پَتې== ای ب ه ب=
کن ،اگر نی تا مرگ تو را می ن=ِ .=.گندی=.
ُمرذه،-ۈنخ=خانه ع اردار تا اره م ث رر-تهن
مخراخ څه "یرت ،وت ته څاښوت ل ":ن= تا
تَر
سه رو رر کسیکه به خانه ع ا دار خوراخ می
آورد ،آنرا څاښت مییویند.
ُمرذهَ -زمین= کَهیر(بووه انیلیسووووی )urticaria:
واکنه آلرژیووِ حوواد یووا م من بووه شوووووکوول
ور=دانهرای گرد سوووورخ بر روی پوسووووت که با
خاره شووودید رمراه اسوووت .کهیر آما= و ورمی
اسووت در پوسووت بدن که شووبیه به آماسووی که ا
بورخوورد گو نوووه پووودیوود مویآیوود .کوهویور بویومووواری
کوتاهمدتی اسووت که با سوورخی پوسووت و خاره
بسووویار در تما= بدن رمراه اسوووت .این عارضوووه
پوسوووتی به صوووورت دانهرای کو ِ صوووورتی
رنگ یا به شوکل برنسوتییرای وسویعتر و گاری
به صووورت تاول دیده میشووود و با خاره شوودید
رمراه اسووت .کهیر معمو ً بر اثر واکنه بدن در
برابر آ اد شووووودن مواد ریسووووتوامینی یوا ترکیبواتی
ن دیِ به ریستامین پدید میآید.وپ.
مرذه-سې(،بجو)=بب .ممرذ-آس پ.
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مرزهم مزره= تختوه اهقی یوه امتوداد دیوار برای
نیهداری اشوویای خانه دِشووید"-ه ِپ= ِپ َیل-اب-ته
مر ه و وذ ن= در لبوه بوا= بوه امتوداد اهقی وب می
مانند.
َمرږجاو=  -۱ر رکردن ژکیودن یوه ِپه کَتوه-
ره-ښوهب َمر د= آن پشوِ تما= شوب می ژکید
 -۲ر دن(بوا ی کسوووووی) ی وت تے د:نود
َمر ت؟= را با ی او اینقدر ر می نی.
َمرږهن= ر ر َمر رن = =.ر ر خ.
َمرږی = ر ن.
رښاااانج=ب .نخود وحشووووی(نا= علمی Cicer
َم َ
ِ .)acanthophyllumم= َم ِنناو ات ،خود
روی یوهَ ،و= ررنوگ َم ِننواو اتَ ،و= سووووواخوت
ِر"َند دسوووتور=نخود وحشوووی ر= مانند نخود ارلی
اسووت ،اما خود روی ،رنگ آن مانند باقال اسووت
و شوووکل آن مانند نخود اسوووت .=.ذ وِ -ر"َند ،ذ و-
ِر"َن َدخ.
َم َرض= مری.
ُمرغ= مرغ.
َمرغاڤے= مر ابی(مرغ آبی).
ُمر َ
غ = حلقه دروا ه.
َمرغخ زار= من.
َمرقَج= مرقد ،قبر.
َمرکَز= مرک .
مرکهب ج َمرکهبېن= مرکب ،خر.
مرکهبِڅم مرکهااب بِڅ(ماااجه) = و ووه مرکووب،
و ه خر.
مرکهاباُڅم مرکهاااب بُڅ(نر) = و وووه مرکوووب،
و ه خر.
َمر َمر=مرمر َمر َمرژیر= سنگ مرمر.
روت= پیچ تنظی= کننده سوېیچ.
َم َ
روِے= با پیچ با سوووووېیچ یِد ل":ی َنِ  ،څه
َم َ
نوه-ههمے ،موه تَخ پے َد== این تیوپ(بوه معنوای
واقعی سووپیکر یا بلند گو) با سوووېیچ اسووت ،اگر
نمی ههمی ،به آن دست ن ن.
َمرهت گهر= تعارف کن.
َمرهت= تعارف َمررت یداو= تعارف کردن.
َمرۈب= قیماق.
َمرۈب-رو َ
غن= رو ن ا قیماق.
َمرۈبَهتم َمرۈب بهت= اتاله قیماق دار.
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َمرۈج= ناخ.
َمرۈجَک وهن= نوع بید ننیی ،بید خاکستری =.
َورمهِ.
ُمرېښ=گسوتاخ ،خود خواه آد َمت تو ،گهپ تو
ذ ن ،تو خو نوای تے= تو آد= گسووووتواخ اسوووووتی،
برای تو گپ می نند ،تو در نایت اسوووتی ممر
= -۱=.گسوووووتواخ ه .تو-ت "وا نمر ی مر
ِس و ؟= تو را امرو با گسووتاخ شوودی؟  -۲بد
وان= ه .ب بَ َرکوَ ت آد= توه مر ل ":ن= آد=
بی برکوت را بود وان= مییوینود .=.ممسووووتِرې ،
سخره.
َ
ُمرېښے=گستاخی ،خود خواری .= .ممستِرېښے.
ُمرے=طاعون .مری رمه گیر.
َمریضے= مریضی.
َمزار=م ار.
َمزاق باز=م اق با .
َمزاق بازے=م اق با ی.
َمزاق=م اق.
َمزا ِیمِ ،مزا ِیم= م اح= َم ا ِی= = =.م اح= خ.
َم ا ِی= = =.م اح= ه.
ُمزج=م د.
َمزجورم ُمزجور= م دور.
َمزجور-بهس= نخوردن لقمه آخری نان(به خاطر
احترا=) َم دور-به= = =.نخوردن لقموه آخری
نان.
َمزجورےم ُمزجورے= م دوری.
زرم= برانییختوه ،رینوان ده ،نوا راحوت مم ِر=
ُم ِ
= =.برانییختوه ه ،.رینوان ده ه ،.نوا راحوت
سووو وت= بعودن آن مرد نوا
وارخ
م
ه .بعود یو ِ
راحت شد.
ارخ
ُمزڤه = بی اسوتعداد ،بیکاره ،نادان ی=
ِ
 ،دِ"ے تېښوووووت نوه "هرذ ود= این مرد نوادان نمی
تواند دروا ه را بتراشد.
ُمزڤهلے= بی اسوووووتعوودادی ،بیکووارگی ،نووادانی
مم "هلے == بی اسوووتعدادی نشوووان دادن ،نادانی
نشان دادن.
َم َزنگ= ا خ ،دو رویه ،درو یو یو اِخ دِ=
ارخ یَسوت دِدت ،ذارگے مو-رد وعده ود،
ِ
ات َلَب نه در ِکښت= او یِ آد= درو یو است،
برای من وب وعده کرد ،تا بحال نداده اسووووت
7
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َم َ نگ = =.ندگی مرهعه داشوتن( ح= کمبودی
ِسو و =
خیداوب
نکردن) سووولیم:ن ورذ ن ا=
َ
خانواده سلیمان ندگی مرهعه دارند.
َم َزن ے= ا کی ،دو رویه گی ،درو یویی.
َمزه ِجن= خوشووووایند ،لذت بخه تابِسووووت:ن پے
سووولقین= تابسووووتان در پامیر خوشووووایند
پام ر َ ،
است ،سلقین است.
َمزه جار= م ه دار.
َمزه کَښ= ا خ ،سرهه نو.
َمزه= م ه َم ه = =.م ه خ.
َمزیناخ= -۱را توم ینوه یے دِل م= نوه "وا("ود)=
را دلووت را نیوواهتی= تو-نوود یے-یووار تو نووه-
"ِر وود=کسوووووی را تو پیوودا کرده نمی کنوود -۲
شوووخصووویت ،طبعیت مو ته وت هه= ام== من
شوخصویت او را می ههم=  -۳اوضواع ،شورایط،
حرکووت یو َ م:نووه م ینووه یے "و = او بووه
اوضواع مانه سوا گاری دارد م ینه = =.اذیت
خ ،.آ ار دادن ِیود م ینوه مو ود= او مرا اذیوت
کرد.
ُمااااا هاااااگ=ب -۱ .نووووووگووووونووووودموووووِ
طالشووووی(-۲ )Lepyrodiclis holosteoides
گندمِ (نا= علمی  )Stellariaنا= یِ سورده ا
تیره میخکیان اسووت.وپ .له ته ا= سوو:د=
نغنغِ در گند= ا نو گندمِ میشود.
ُم ه ِ ن=ب .علف ا نوگندمِ.
ُم هگ-واښ=ب .علف نوگندمِ.
َمږ= گوسفندِ .=.م یج.
م
م
َمږځۈن = گرسنه = .گ مرسنه ،گښنه.
َماږځاۈناجاےم َماږځاۈناجا اے= گورسووووونویوی =.
مگښنَیے
َمږ-جوذک =.یکنوع توت .
َم َږنج= ا گوسفند ،گوشت گوسفند.
واښااا ا = نوا= گیواه برای نوشوووویودن وای ر=
َمږَ -
استفاده میشود.
ِمږی (ج ِم َږجېن ِمږی ،ې )= قچ ،قچ را.
ِمږیجنج= ا قچ ،ا گوسوفند گوښوت= گوشوت
قچ یا گوسفند.
ِمس جُخ= بوی ِم= ِم= مدخ ذېوداو= بوی ِم=
دادن.
ِمس جی = دیگ ِمسی.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ِمس-۱ =۱حرف ربط .ر= ،نی رم نوان تو پم
خو قتیر یوا= ا م== ب وه تو را ر= بوا خود میبر=
پ= ات تو مو قو== پ= تو ر= قو= من اسووتی.
ښ ته مٲه اره م ب- -گه نه "َ ِرت
 -۲حتی َ
یٲ== آب را حتی در سوووه رو دییر ر= پیدا نمی
کنی=.
ِمسِ =۲م=(آرن).
َمسابِقخ=ببَ .مسابِقه.
َمست= مست.
ُمسَِر= بی ح= ،مات و مبهوت ممستَر = =.بی
ح= ه ،.موات و مبهوت هَ .یوت ام= پ:نود تے
سوووت=در راه که آمد= ،مات و مبهوت
خو ،ام= م
شد=.
ُمسِِرېښ=بب .ممر .
ُمسِِرېښے=بب .ممر ښے.
َمساااا َاِا = ب .علف رفوت بنود( Polýgonum
 .= )aviculáreصغیر -مگلَِ.
ُمسِهق=مستحش ممستهش ==.مستحش ه.
ُمسِهقے=مستحقی.
َمسِۈنخ= مستانه.
َمسِے َگرے= مستی گری.
َمسِے= مستی.
شجت= مسند.
سجت َم ِ
َم ِ
سطح=مسط .
ُم َ
ِمسافهر= باباآد= آراقیطون ()Arctium lappa
گل آهتاب پرست (.)Helianthus
ُمسفهر= ببِ .مسفهر.
مسقره باز= م اقی.
مسقره= م اق.
َمسکَن= مسکن.
َمسکخ= مسکه.
ِمسااکین= -۱مسووکین ،هقیر ،گدا  -۲اسوو= خاذ
مذِ .مسکینِ ،مسکین شاهِ ،مسکین گل.
ِمس َرے= ِمسیری ِمس َیرت =ِ =.مسیری خ.
ِمس هر= ِمسیر.
سلمۈن= مسلمان.
ُم ُ
سلمۈنے= مسلمانی.
ُم ُ
سلخ= مسله ،سوال.
َم َ
سن= ا ِم= ،مسی.
ِم ِ
م
ُمشِوک= بب .ممندشتِ.
8
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َمشااق= -۱مشووش ،عالقه د:ند مو َمشووش "مد ادت
ښ وهب ام= م= ِښ وناورت و= آنقدر عالقه داشووت=
که شوب ر= آبا ی میکرد= -۲.تمرین َمشوش ==.
تمرین کردن.
ُمش = بب .ممښِ.
ِمش = بنل بېښتاو= بنل با ی.
َمشالت= م اقی ،شوخ طب .
َمشاااالِے= -۱م اقی ،شووووخ طب تو "ِرا آ َد=
"مد= برادرت آد= م اقی بود  -۲م اق ،شوووخی
َل نه لهکے= م اق رایت اترا رنو
دت خو
نمی مانی َمشالتے = =.م اق خ ،.شوخی خ.
َمشورم َمشهور=مشهور.
َمښ= باقال.
َمښارج= مشنگ.
ښارجن= ا مشنگ ،آرد مشنگ ،نان مشنگ.
َم
ِ
َمښار-هوش:م َمښارج-هوش=:ببَ .مخته.
َمښاارکخ= ب .گل توتون یا تمباکو ( Nicotiana
 )tabacumذېد وخت اند م= َمښوارکه تیژد= در
وقت ننگ ما گل توتون(تنباکو) می کشوویدی=(دود
میکردی=) .=.تَماکے.
ِمښِاو= ادار کردن.
ُمښ اَِ = قبضووه ،دسووته یی م ڤ ن نع= ِکن
خو ،وېب ذه= این قبضووه را را نم کن و در ه
ببند ُمښَِ چ = قبضه خ ،.درو کردن .=.اَثِچ.
ُمښَِکے= مشتکی(در مورد انداختن له با مشت
در سووراخ سونگ آسویاب) ممښوتَکے = =.با مشوت
له در سوراخ سنگ آسیاب انداختن ،آرد کردن
ار د:ر َلوپ َکښوووووت څوه " ود ،ات یے ے نود گوه
دو= کَښووت څه " د وت ته ِکن ن= اگر دردول
برای آرد کردن گند= یاد باشووود ،در آنصوووورت
ا کسووی دییر که گند= ک= دارد ،آنرا با مشووت در
سونگ آسویاب میری انند( با این کار ،ری ه گند=
ا دول توقف داده میشود).
َمښ-ځاوم َمښ-څاو=دور باقال.
بیرت ِبنین نه و ذ خو،
ِمښااا =:ادرار ِسووت:ر َ
:ن-تے=(تو) در یر هوار پوایوان خواخ
یو
نه انداختی ،و ادرار شان تا انو است.
ِمښ-:بۈیم ِمښ-:جُخ= بوی ادرار.
ِمښ َه = ادرار.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َ
ذئارڤاا ښ َمښ-ذئاوگم َمښ-
َمښ-ذئارڤم َمښ-
ذئو َگ = کله [ .خ م ل َ ] (اِ) قسووومت خشووون و
درشوووت سووواقها و برگهای گند= و نو و امثال آن
کوه در مین پ= ا درو موانود .آن وه ا سووووواق و
ریشوه ٔ حبوب پ= ا درو در مین ماند .آن ه ا
سوووواق و کشووووت پ= ا درو بر نای ماند .کاه و
سوواق درشووت بر نای مانده ا گند= و نو ومانند
آن .سواقه ٔ برنج در گیالن .حصویده( .یادداشوت به
خط مرحو= درخدا) َم بمن څه ِرسوووت ،وت ته
َم -ذېر"َِ ل ":ن= وقتیکه ریشوووه باقال (بعد ا
درو) می موانود ،آنرا کله مییوینود َم -ذېرڤ،
ار= څوه ِرسوووووت ،وت توه
َم څواو ن اتَ ،و= بمن َ
ژی نهوت ِپتِن ن خو ،یوا ن= کله ،وقتیکوه
بواقال را درو میکننود ،و ریشوووووه ایکوه در آننوا می
موانود ،آنرا بخواطر ری = نم می کننود ،و آته
میکنند.
ُمښا م ُمشا = مشوِ .ممشوِ دسوتهای ا مواد
معطر اسوووووت کوه معمو ً بوه عنوان نوت پوایوه در
عطرسوا ی اسوتفاده میشوود .آنها شوامل ترشوحات
ودهای ا نوانورانی مواننود آروی ختن ،گیواروان
متعددی با عطررای مشووابه و مواد مصوونوعی با
بورای مشوابه رسوتند .مشوِ در اصول نا= مادهای
بوا بوی قوی بود کوه ا وده آروی ختن بودسوووووت
میآمود .این مواده ا موانروای بسوووویوار قودی= بوه
عنوان یووِ ثووابووت کننووده عطر محبوب مورد
اسوووووتفوواده قرار میگرهتووه و یکی ا گرانترین
محصو ت حیوانی در نهان است .تصور میشد
که ده آرو شوبیه به کیسوه بیضوه باشود .این ماده
در گیاران و حیوانات مختلف با بوی مشوووابه پیدا
میشوود (به عنوان مثال گاو مشوِ) و با ونودی
که سوواختاررای شویمیایی و اشووکال مولکولی آنها
ا لب متفاوت رسوووتند ،طیف گسوووتردهای ا مواد
معطر با بوی مشابه را در بر میگیرد .ا مشِ
طبیعی در اواخر قرن نو در= بهطور گسوتردهای
در عطرسوووا ی اسوووتفاده میشووود که انیی هرای
اقتصوووووادی و اخالقی مننر بوه پوذیره مشوووووِ
مصونوعی شود که اکنون تقریبا ً بهطور انحصواری
مورد اسووتفاده قرار میگیرد.برای بدسووت آوردن
مشوِ طبیعی ،آروی نر باید کشوته میشود و ناهه
آن که حاوی مشووِ بود برداشووته میشوود.امرو ه
9
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روهرایی برای اسووووتخرا ده حاوی مشووووِ
بودون کشوووووتن حیوان اینواد شووووودهاسوووووت .آروی
ختن شوکل اولیه ناهه آروی مشوِ .گو ن مشوِ
ا خانواده  Moschidaeاسوووت و در تبت ،رند،
پاکسوتان ،اهغانسوتان ،ین ،سویبری ،مغولسوتان و
ویتنا= شوومالی ندگی میکند .ناهه مشووِ بهطور
معمول بوا کشوووووتن گو ن نر ا طریش تلوهروای
گذاشوووته شوووده در طبیعت بدسوووت میآید .پ= ا
خشووِ شوودن ،خمیر قهوهای مایل به قرم درون
ناهه مشووِ به مادهای گرانولی س ویاه رنگ به نا=
«دانه مشووِ تبدیل میشووود که سووپ= با الکل
خیسووانده میشووود .رایحه تنتور هقط پ= ا رقیش
شودن قابل تونه ،بوی مطبوعی میدرد .ریچ ماده
طبیعی دییری دارای نین عطر پی یدهای نیست
که با توصویفات متناقی بسویاری رمراه باشود .با
این حووال ،معمو ً بووهطور انت اعی بووه عنوان
حیوانی ،خواکی و وبی یوا ی ی شوووووبیوه بوه بوی
پوسوت کودخ توصویف میشوود .مشوِ ا مان
کشوووف ،یکی ا عناصووور اصووولی تشوووکیل درنده
بسو ویاری ا عطررا بودهاسوووت ،و برای داشوووتن
عطری قوی و موانودگواری طو نی مودت بوه عنوان
یِ ماده ثابت کننده اسوووتفاده میشوووود .امرو ه،
مقودار تنوارت مشوووووِ طبیعی توسوووووط معواروده
 CITESکنترل میشوووووود ،اموا شووووکوار و خریود و
هروه یرقانونی رم نان ادامه دارد.وپ.
ښ  =۱تیرگ ژاله.
َم َ
ښ  =۲مشنگ.
َم َ
ُمښ -بۈیم ُمش -بۈی= بوی مشِ.
ُمښ ِک = مشکل ،سخت.
ُمښ ِکلے= مشکلی.
َمښَ -مښااخم َمښَ -مښااخ چ =.تنبلی ،بی عالقیی
نا وعشووه هارت تو-رد خه ،نه-هارت َم َ -مښه
مهِ= میخواری بخور ،نمی خوری ،نا عشوووه
نکنِ .یود اوقوات وت رد نوه هوارت خو ،یو َم -
َمښوه ِکسوت= دله به نان ن= شوود و نا و عشووه =
کند.
َم ِښن= ا باقال ،آرد باقال.
ِمصرے =۱مصری.
ِمصرے=۲ثروتمند.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َمصلحت گهر=بب .ممصلحت گهر.
ُمصلحت گهر=مصلحت کننده.
َمصلحت=بب .ممصلحت.
ُمصلحت=مصلحت.
َ
ُمصلهت گهرم ُمصلَحَت گر= مصلحت گر.
ُمصاالهتم ُمصاالَحَت= مصوولحت ممصوولهت =،.
ممصلَ َحت = =.مصلحت خ.
َمضامون =۱مضومون َد= سوا مه-ښوای ،دت َد=
مو-رد ل:ڤ=آن آرنوگ را نخوان ،مضووووومون
آنرا برای= بیو.
َمضاامون=۲اذیت ،آ ار ،ریشووخندی د:ند مو
شوو وکے آد=
ِکښووووت!= او مرا آنقدر اذیت میدرد َ
ود=آد= بود اسوووووتی ،آنقودر رر
د:نود ات ییوت
یِ را ریشخند کردی.
َمطبواات= مطبوعات.
طرب.
ُم ِ
طرب= -۱مطرب  -۲ا.خ.مذ .مم ِ
طربے= مطربی.
ُم ِ
َمطلَب= مطلب.
مظفری=توت سفید(.)Morus alba
َمظلوم= مظلو=.
َمظلومے= مظلومی.
عارف=معارف.
ُم ِ
وارهے ==.در رم=
ُمع ِ
اارفے=رېی= معوارف ممع ِ
رېی= معارف کار کردن.
معجَن= معدن.
معر َ
غ =  -۲بیشوه د= مهر َِ اند ذو بمنه= در
این بیشوووه دو خانه وار اسوووتند -۲ .نا= نایی در
بنو و ڤ " ن ا= ښوووووموه ی ن ت خو ،ار
معر َِ "ه= ب را ا ښمه ی ن نا= محل شمه
سار به مهر َِ ببر.
معروضخ هے= گ ارشیر.
معروضخ= گ اره َد= معروضه-ره څ:ند وخت
=
=؟= برای دادن آن گ اره نوود رو
است؟.
شوووت =،.
معیشااات= معیشوووت معےَ -
َ
شاااتم
م ِع َ
معیشَت = =.معیشت خ.
معطا =معطوول معطوول ==.معطوول خ .معطول
==.معطل ه .=.پَد ر.
معطلے=معطلی .= .پَد رت.
معقو = معقول.
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معلُم= معلو= معلم= = =.معلو= خ .معلم= ==.
معلو= ه.
معلومات جار= معلومات دار.
معلوماات= معلوموات معلوموات ذېوداو= معلوموات
دادن.
معلوماِے= معلوماتی.
َمعلهق ،مهعلهق = معلش َمعلهش خیوداو= معلش
خوردن.
ماعان ،ماعاناناااخ= مونو موعون = =.مونو خ .موعون
= =.من ه.
معنی ،معنے ،معنا= معنی.
معیاار= وقوت رر کوار انود = رر کوار ا خود
وقوت دارد خو تے= بوه معیوار خود رر کوار
توه خو معیوار تے سووووو:د= رر کوار در وقوت خود
میشودَ .=.وخت.
مع ِیشاات=معیشوت ،ندگانی خر= ات مخرا تمه
رد "ه= خو ،مع ِیشوووت ِکن ت= برای شوووما خر= و
خوراخ را می آور= و بوا تموا= اشوووووتیواق نودگی
کنید.
ُمعینُ ،معیین= معین.
ماعایاوب= موعویووب موعویووب = =.موعویووب خ.
معیوب = =.معیوب ه.
غرب=مغربَ .=.رب.
َم ِ
َماغازےَ ،ماغاځاے=اسووووتوخووان موغو موے توے
گوښوووت ِنسوووت= در این اسوووتخوان مغ گوشوووت
نیست .=.مهغځ.
ُمغُ َ -بهخ= مغل ب ه(شخصیت اهسانوی).
َماغالاوب= موغولووب َموغولووب ==.موغولووب خ.
َمغلوب = =.مغلوب شدن.
َمغمور= -۱اهتخار پے خو عمل َمغمور مه"-ے=
بوه عمول توان آهتخوار نکنیود -۲ .راضوووووی یے
ښوو ووین َ کے مو رد "و  ،مو ام= دِ=
بَ َدښووووخے َ
َمغمور پے وت!= یوِ کربوا= بودخشوووووی برای=
آورده ،انقدر به آن راضی است=!
ِمغونج(مے غونج)= مانند ،مثل.
ُمفت۱م ُمفم ُمف =:ضوووعیف ،در کنا ممفت تو-
رد ،کو گهپ پے دت ذرذ!=ضووعیف اسووتی ،در
مقوابله ی ی بیو! تو-رد -ن ممفچ مو دسوووووتور
پاب ویذداو!=ضوووعیف اسوووتی ،مانند من انداخت
کرده نمی توانی! ممف َم َی= ،ممفوت َم َی==نرمت،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

نورېوووت ،اموتوحوووان کون! مموف َمو َیو= ،توو موو بوهور
ذرووذت!= تو نرېووت کرده نمی توانی مرا تیلووه
کنی! نووه -ممفچ ،نووه -ممف ن=نمیتوانی ،نمیتواننوود
نوه -ممفچ -ن مو پ:نود انن وت= شووووموا نمیتوانیود راه
مرا بییرید.
ُم افااات-۱ =۲مووفوووت ،رایوویوووان -۲خووو مم وفوووت
"ِرېووداو=تنبلی کردن ِیود خو ممفتے "ِرو = او
تنبلی میکند.
ُمفَِثم ُمفِهث=مفت ،مفته.
ُمفِخ ُ،رم ُمفت ُ،ر=مفته خور ،مفت خور.
ُمفِااخ ُ،رےم ُمفاات ُ،رے= مفتووه خوری ،مفووت
خوری.
مفِخ=مفته.
َمفکوره وے= مفکوره یی.
َمفکوره= مفکوره.
ُمف ِلس=مفل=.
ُمقم َمق=  -۱قد پخه  -۲هربه.
َمق=بب .ممش.
ُمقااباخم ُمقااوه= نلود کتوب ،پوه کتواب و= ِکتواب
هف "مد= نلد آن کتاب ضخی= بود.
َمقالخ= مقاله.
ُمقَ َرر=مقرر ممقَ َرر ==.مقرر خ.
ُمقَ َررے=-۱مقرری  -۲عادی ،معمولی ،ساده.
َمقصَج= مقصد.
َمقَ -مق آنے َمشَ -مش ،درا ت َمشَ -مش= درا ،
درا قود یو تو ِ"را درا ت َمشَ -مشِ ،یود ِگلی= توه
وت رد کَتے ِکښوت= قد برادرت درا اسوت ،این
گلی= برایه کوتاری میکند.
ُمقۈمِ ،۱مقۈمَ ،مقۈم= مقا= َد= تے یے سوووا
ل =:به این مقا= یِ آرنگ بخوان.
ُمقۈمِ ،۲مقۈم= (-۱پ=آینود ،پیبسوووووت ،واژهی
پ=آینود) اینقسووووو= ،مواننود تو آد= ام= نَو وینوت=
انسووانی مانند تو نو دید= -۲نسووبی ،کمی ،ک= ک=،
قودر یو یے-لهڤ َوخوت ب کواره " مود= او نود
رو نسوووووبی بیکوار بود نمر موات دِ" سوووووے=
امرو کمی مانده رق= معلو= میشوی.
ُمقیم=رمیشووووووه یووه خو ووار قَتے پَروا= ار
َسولَب "َد= او سوال گذشوته با
م
سوخ هرڤ "َد ،ممقی= ک َ
شورره در سخ رف بود ،رمیشه مریی بود.
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ُمقیمے= رمیشووووویی اِخ اَ= موٲه
نای دایمی ما .
َمکارَ ،مککار= مکار.
َمکارےَ ،مککارے چ =.مکاری خ.
ُمکافات ذئجاو= مکاهات دادن.
ُمکافات= مکاهات.
َمکَِب بَهخ=مکتب ب ه ،متعل= ،شاگرد.
َمکَِب ښایی =مکتب خوان ،متعل= ،شاگرد.
َمکَِب=-۱مکتب -۲در= ،تعلی= ،تحصوویل دت
خو َمکتَبے دت تَیوار و ،ته= ِ ن "یرت=وقتیکوه
تحصیل خود را تما= کرد ،بعد ن بییرد.
َمکَِبے=مکتبی ،متعل= ،شاگرد.
َمکِوب=مکتوب ،خط ،نامه.
ُمکاجر چ ښ ُمکاججر چ = خسووووتوه خ .بی ار خ.
مووانووده خ .در گووپ د:نوودت گهووپ ذاد ادت،
ممکَدرت مو ود= آنقدر گپ د مرا خسته کرد.
َمکر= مکر.
َمکَرۈن= مکرونی ،آشِ.
َمکرے= مکری.
ک َم = مکمل.
ُم َ
ک َملے= مکملی.
ُم َ
َم ِکنِااش= بوا پوه بوارانی مو َم ِکنتواه خ وذ ن
ست= با پوه من تل شد.
َ
َمکۈن= مکان.
َمکےم اَ َم = کاکا.
َم َر= میر.
َم َم= می=.
ُما = اتوالوه گنود= در رو ن ممول ِم= رر ررنوگ
ښوورها څه یتِ ،ید ته= ِسوو ِتد= اتله گند= ر=
رو ن َ
رمان اتاله رو نی است اما این لیظ تر است.
ِمالِ ،ملال= مال ِمال =ِ ،.ملال = =.در= دادن
ِمال =ِ ،.ملال = =.مال شدن.
ُمالُ ،ملال=ببِ .مالِ ،ملال.
الحظخَ ،مالیِظخ =مالحظه.
َم ِ
مال = مالل ،نا راضووووی ،خفیی َمالل خو ==.
خود را مالل خَ .مالل = =.مالل ه.
ماللے= ماللی.
ِمالمِ ،مالیِم=مالی=.
ُمالیِجااخم ُمعااا ِلجااخ مااا ِلیِجااخ=معووالنووه ممعووا ِلنووه
==.معالنه خ.
نوای= این

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ُمالیِم=ببِ .مال=.
ِمالیِم-اَثم ِمالیِ ِم -اَث = آرسته ،آرا=.
ِمالیےِ ،ملالیے ُمالیےُ ،ملالیے = مالیی.
ُمالیےم ُملالیے=ببِ .مالیے.
ِملَتِ ،مللَت= ملت.
ِملَِهےِ ،مللَِهے= ناسیونالیست.
َملَخ= ملخ.
َملغَسَ ،ملغَساات= با شووکارخوب! با موهقعیت!
یے یار و څه سوووو:د ،و څه ِکښووووت خو ،څه
یووواذد ،روور تووهوون وت څوووه ویوونوووت ،ا= وت
پ ښووووڅوت َملغَ=! یو توه ل":ود هرڤ = اگر
کسوی شوکار میرود ،شوکار میکند و بعدا که آمد،
ررک= او را د د ،ا او پرسوان میکن با شوکار
خوب او مییویود بوا ربی  .یعنی ی ی را
شکار کرده.
َملغېن َځ = دوسووووت داشووووتنی یبا
َملغېن َڅ
برعک= ښوووووای َ
نڅوِ مو ام= اول تو خ انود
ښوای ن َڅِ "َد اتِ ،شوچ ام= َملغ نځَِ= در اول من
برایت بی یب بود=  ،حا یبا و دوسووتداشووتنی
شد=.
ُملڤے=-۱طعموه(موه ،مواری گیری) پورگ
یے قهپ ذاد ات ،یو پېذ نوسوت= موه که طعمه
را گرهت ،تله پارین شوود پېذ نېذ ن خو ،وت تے
ِربے ی ن = تلوه می مواننود ،و بوا ی آن طعموه
مییذارند -۲مفت بدسوت آوردن یو پ:سوتین مو-
رد  ،ب پول-اݑ مو تر-قهپ ذاد= آن پوسوووتین
مفت بدست آورد= ،بدون پول بدست= رسید.
َم ِل = -۱ملِ -۲اسوو= خاذ(مذَ ).م ِلَِ ،م ِلِ
ب َِ ،م ِلِ شاهَ ،م ِلک نَ ،م ِلِ ن:ن.
َملَ =-۱هرشوته ا.خ .مبَ .ملََِ ،ملَِ ِسولط:ن،
َملَِ بی ِی=.
ِمللَتِ ،ملَت=ببِ .ملَت.
َملَن اڤ=تیره ،آلوده یَ= ای  ،نه بِرې ام= َم==
این وای تیره اسوووووت ،من آنرا نمی نوشووووو=.= .
ل لیاڤ ،یاڤ ،یا"ه.
سااا اِااااو=
ِمالاوت۱م ِمالاوت ،او هایاااجاوم ِمالاوت ِ
عنله عنله کردن ،عنله داشتن.
ِملوتِ ،۲ملوَِ = ماسووووره ،برای تنیدن گلی= در
وقت باهتن یا نخ.
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ِمله،ت= پوسووت ضووخی= برای تل مو= َد=
تو-رد هی درک ود؟=این پوسووووت ضووووخی= را
موالتواو= موالیودن پوسوووووت
برای تو کی داد؟.
ضخی=.
ِمله،ت-ڤوسااااِ ،:ملهخ-ڤوساااا =:مو= با تل
پوست ضخی=.
َمالاهامم َمالاعاهامم َمالایامم َمایالاهام= مورحو= ،موخولووط
دارویی بندا .
َملهیکخ= کسووویکه وابسوووته به ک= دییر اسوووت
خدمه ،پیاده یِد دت "مد= او خدمه او بود مٲه
م= تو-رد نِست دِدت ،تو اَمبا څاو سٲو م== ما
پیاده تو نیستی= که بنای تو درو بروی=.
َملۈ َمت َگرم َملۈ َمت گهر = مالمت گر.
َملۈمت= مالمت ،سر نه ،محکومیت.
ِملئږ َځ =کابو= خو = اند ،آد= رر ی َ ب خو-
ی ل":وود خوَ ،دذ ل":وود ِملې َځووِ موپهخ ے
وود = در خوواب ،آد= وقوتویوکوووه گوووپ مویو نووود،
مییوید مرا کابو= گرهته بود .
َملیَمَ ،ملیهم= ببَ .مله=.
ِملیهارج= میلیارد.
ِملیۈن= میلیون
َمم= ضوومیراشوواره این مٲه ته ِش وچ َم= تهژ م==
ما حا این میکشی=(سیرت).
ُمم َبرم ُمم َبر=بب .ممنبهر.
ُممفَتم ُممفَعتم ُمنفَت ُمنفَعت= منفعت .=.سووووود،
هایده.
ُمم ِکنم ُمن ِکن= ممکن یو ممم ِکن نمر یوواذد= او
ممکن امرو می آیود ار تموه خ منکن د وداو-
آ؟= آیا به ن د شما درآمدن ممکن است؟
َمملَکَتم ُمملَکَت= کشور ،وطن ،منطقه.
ُمناااجااات گویم ُمناااجااات ،ۈن= منووانووات گو،
منانات خوان.
ُمناجات= منانات.
سب= مناسب.
سبُ ،منا ِ
ِمنا ِ
سبت= مناسبت.
سبتُ ،منا ِ
ِمنا ِ
واظره = =.منواظره
ااظره= منواظره ممن ِ
ااظرهم َمن ِ
ُمن ِ
خ.
ُمنافِق=مناهش.
منبر= تا ر ،تریبون.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ُمنبهرم ُممبَرم ُممبَر=ممبر مخطبوه توه ا= َد=
تے ښوووووای ن=خطبوه را ا ممبر می خواننود بوه
ممنبهر هِریپتاو=تا آخر رسواندن ،تما= کردن لهِ
یوه دت بوه ممنبَر هِرېپوت= بیوذار او(موب ).آنرا بوه
آخر برساند.
ِمنَت جار= منت دار.
ِم َنات جارے= منوت داری ِمنوَت دارت = =.منوت
داری خ.
ِمنَت= ببِ .مننَت.
ِمننَت= منت.
ُمنَِ ِظر= منتظر ممنت َِظر = =.منتظر ه .=.پَد ر.
ُمنَِ ِظرے= منتظری .= .پَد رت.
ُمنَ ِجم= منن= ،ستاره شنا=.
ُماناجاماااا =بوی مویولوی(بوووا بوی مویولوی) ،نوخوواسووووتون
ود
ممننمال ==.بی میلی خ ،.نخواسوووتن یو
خو ،ل:دت بشووووهونووود! = او بی میولوی کرد و
گفت خوب! .
ُماناجاېا (نوعو= .ممونو َنونو ون ،ممونونو ونو ون)=مونونوووانوی، ،
باشنده مننان(نم  .مننانی را ،مننی را).
ُمنجے(ج ُمنجے یېن)= مننی.
ُمنهَر=صووووورهوه نو بوه ممن َ ر=صووووورهوه نو ِیود
عنب ممن َ ر آد=!= او عنب یِ آد= صووورهه نو
است.
ُمنه ََرکے= صرهه نویی.
َمناجَو= پشوووووت(حیوان) مو "وار -تیر -ن مخوب
سووت= با ی
کَرتمشووکه تیژد خو ،وت َمن َدو ر
م
اسووپ من بسوویار ک الو آوردند و پشووته را ریه
کردند.
ِمناجها ُ ،مناجها = سوووووپتو= در دیوار خوانوه بعود "وا
وت یود ارد ن ِکښوووووت= بعود در داخول خوانوه
سووپتو= را دیوار را نور میکند ِمندرل = =.بی
سوووذ خو ،ر ذنت=
حرکت ماند تو-ت ی
م
را بی حرکت ماندی.
ِمنجه =بب .ممندرل.
ِمنا َ
اجئځ ا (پرساااااِو)= پرسوووووتو .پَ َرسوووووتورووا و
ی یاد می
ل لهرادر اهغانسوتان که به اسو=
شوووووود  ،گوروروی ا پورنووودگوووان حشووووورهخووار
گننشوِسوان عضوو تیرهٔ پرسوتویان( نا= علمی :
)Hirundinidaeرستند که تاکنون  ۷۴گونه ا
آنرا شووناسووایی شوودهاند و در بس ویاری ا مناطش
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یواهوت میشوووووونود .این پرنودگوان کو وِ را بوا قود و
بدن کشویده (حدود  ۲۰سوانتیمتر) ،بالرای باریِ
و نوختی  ،و منقوار کوتواه و پواروای سوووووسوووووت و
کو ِ ،به آسووانی میتوان ا دییر پرندگان با
شووووناخت .برخی ا گونهرای پرسووووتویان د=رای
شوووواخهدار ،دارند .پر و بال پرسووووتورا میتواند
یِدسوت یا دارای نشوانرایی به رنگ آبی وسوب
با نالی هل ی باشود .پرنمعیتترین گونهٔ پرسوتو،
ل لهٔ سوینهخاکسوتری اسوت که در آسویا ،اروپا ،و
آمریکای شوومالی ندگی میکند .این گونه پرسووتو
گاه در یِ هصول سوه بار تخ= میگذارد رنیامی
که تخ=رای نوبت اول به نونه تبدیل شوودند ،پ=
ا ترخ نووه نووای دوری نمیرونوود ،بلکووه در
ن دیکی آشوووویوانوه میمواننود و در وذا دادن بوه
نونهرای نوبت دو= و سووو= به پدر و مادرشووان
کمِ میکنند.وپ .=.پرستو.
س =حریذ ،طم کار.
ُمن ِ
نساا اکے هیجاو=حریصووووی کردن ،طم کاری
ُم ِ
کردن.
سکے=حریصی ،طم کاری.
ُمن ِ
منسو،ت= منسوخ.
ِمن َ
نطقخ=منطقه.
طقخِ ،م ِ
ُمنفَعت=بب .مممفَت ،مممفَعت.
َمنقوف=ببَ .موقوف.
ُمنَقیج=منتقد ،انتقاد کننده ،خرده گیر.
ُمن ِکر=بب .مون ِکر.
ُمن ِکن=بب .ممم ِکن.
ُمن ُرُ ،من ُ َرک=  -۱مفصول انیشوتان دسوت و پا
 -۲شوخ شودن = .خو اَن ِیښوت ام= ذاد خوِ ،ید
سوووت= انیه من خمی شووود و بعدا بی ح=
َ
شد.
َ
َمن َرک= امپلش ،تلنیر( دن بوا نواخن وسوووووطی
ی ی را).
سااا ا = کوِ و موِ روی خوالودار بوا رنوگ
َمن َ َ
رای نصواری.
سااا ا ِکن= کوِ و موِ روی خوالودار بوا رنگ
َمن َ َ
رای نصواری.
َ
ساان پیڅ = روی کِ و مِ
ساان بیڅم َمن ِ
َمن َ ِ
دار.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َمن ه = سوووور ،گردن ی:دندت مو َمنیهل وینت
اتوه ،یوت تر مو خ  ،یوا= مو "وار = رمین کوه او
مرا د د ،دهعتا ن د= من آمد ،اسپ مرا ببر.
ِمننَتِ ،منَت= منت.
ِمنې:ښ ج ِمېهېن= گوسفند ،گوسفندان.
ِمنې-:بۈستم ِمنې-:پۈست = پوست گوسفند.
ِمنېهنج= ا گوسفند گوښت= گوشت گوسفند.
(مهْ) ،قطرات ری آب پخه شده
َمنیار= مه(ابر) ِ
در روا است که در ن دیکی سط مین و عموما ً
در ارتفاعات ایناد میشووود ،و در هصوول بهار و
تابسوتان بیشوتر اسوت .به ونود آمدن مه ،مسوتل =
اشووووباع روای اطراف مین ا بخار آب و کمتر
بودن دمای روای اطراف مین نسووبت به سووط
مین اسوووت .اصوووو ً تشوووکیل مه ،به دلیل ایناد
ابررایی متراک= در ن دیکی سووووط مین ،باعب
کاره دید و بسویاری ا سووان نادهای میشوود.
این کاره دید به خودرورای شووووخصوووی محدود
نبودهاسوت و معمو ً باعب به ونود آمدن تصودا=
کشتیرا و مشکل شدن حرکت رواپیمارا میشود.
وپ.
َمنیاار= َمیوار= موه ،ابر یوا موه ابرروایی متراک= در
ن دیکی سط مین یاد در سط دریا.
مو ،ما=ما.
مو= من ،مرا.
ُموا ِف ِق َیتُ ،ما ِف ِق َیت=موهقیت.
موثق( =)muthqب .شویرینبیان ،شویرین بویه
َم ْهِ (.)Glycyrrhiza glabra
موج=مو .
موهخ= تقوی= شومسوی قمری یا حسواب  ۱۲سوال
با  ۱۲حیوان مو-ند مو اسووپ= سووال تولد من
اسپ است.
مور =۱مور(کر= ابریش=).
مور=۲مور ،تاپه( خ و مور).
َ
َ
رمارخ = توخو=
رمارخم
ماورڅاا َِا ُ
ماورځاا َِا ُ
مور ه.
َ
مور َځ م مورڅ = مور ه.
مورچ= مر=.
مورے= خندق.
موزه -انڅهڤی م موزه جوز= مو ی ،بوت دو ،
مو ه دو  .=.مو ه دو .
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ماوزه جوز= موو وی ،بووت دو  ،موو ه دو .=.
مو ه-انڅهڤیج.
موزه=مو ه .=.پېخ.
موزیم=مو ی=.
ماااو هاااگ= ب.عووولوووف رووور ارشوووووووتوووه
خووووطووووایووووی( Lepyrodiclis holosteoides
 )Fenzlگندمِ ()Stellariaا تیره میخکیان.
ماوږباڅ هایاااجاو= سوووووقوط نونویون(در
ماوږباڅښ
َ
َ
حیوانات) سقط ننین خ.
موږ َبڅورم= سقط ننین شونده(گ.).
سم= موس=.
مو ُ
موشا ا = آبسوووه ،دانه ،ورمی در سووووراخ رای
َ
سوت،
بینی اسوپ مریضوی اسوپ مو "ار -اند
م
سوت= اسوپ من آبسوه شوده ،آبسوه در
وت نېځ-اند م
بینی آن است .
مااوښ-غااۈږم مااۈښ-غااۈږ= کوووتووواه گوووه(در
حیوانات).
َموقوفم َمنقوف= لغو ،ممنوع ،توقف موقوف
= =.من کردن ،لغو کردن موقوف = =.من
شودن ،لغو شودن خ-ا= وت-ندت مو ِسوتاو ت ََر=
ست=ا رمان وقت رهتن من به آننا من
موقوف م
شد.
موکَنِخ= مو کندن(در وقت = و پریشووانی) رو
کَنتوه-ت مو کَنتوه خو یوداو=روی و موی خود را
کندن.
ماوکاے =۱مووکوی(لوقوووب موووذروبوی) مووکوے یووت
ک:مرا= موکی و کامرا.
ِ
موکےم موککے= یکنوع پواپوه شوووووبواروت بوه
ِم= بوت ِنناو ،پهسوووت  َ :خ و ڤ
سوووندل
انود ،ات ا= بیر پے و ڤ یوا هف ِملهفوت ،یوا
ِسووووور انوڅو ون خوو ،بو پوېورنوَ َکووب ِپو ِنوځو ون=
موککے مانند بوت اسووت ،اما رویه آنها پسووت
اسووت ،در برای تل شووان پوسووت اسووت یا سووریه
میدو ند ،وبدون پاشنه میپوشند.
َموال= مو .
مولاخ) ،(mulaمو لاخ( =)mullaپوا ن(اسوووووپ،
خر).
موم= مادر کالن.
مومن= مومن ،معتقد بخدا  ,خدا شنا=.
ِ
مومیایے= مومیایی.
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مون= سیب.
مونا=بب .م:نا.
مون-بِ َڅ = سیب خورد.
مون-بُن= ریشه سیب.
مو-نج=بب .مو.
مونِس=مون=(رهیش ،ر= نف= ،رمرا ).
ماونا ِکارُ ،مانا ِکار=مونوکور توَش ممو ِکور=موطولوش مونوکور
خو مون ِکر ==.خود را منکر خ.
مونَنج= ا سیب.
ظاتُ ،ماافِ َ
ظات ،مااافِ َ
مووافِ َ
ظات =محوواهظووت خو
مماهِ َ
ظت = = .خود را محاهظت خ.
مووققَت= موقت.
مووقَتَ ،
َ
موی باف= موی باف.
سفېج= موی سفید.
موی َ
سفېجگے = موی سفیدی.
سفېجے ،موی َ
موی َ
موی لب= بروت = .بروت.
موی= موی.
مویَِ-ناخ=موی بودن(موی تنوه) مو بمر َ سوووووت
ود= مو را به تن من سوووویخ شوووودند د:ند َگنده
ست=تو آنقدر گپ
گهپ-ات ذاد ،مو موی تنه شَغ م
گنده دی که مو رای نان= شوخ شودند مو مو تنه
بمر َ ست ود=موی تن= سیخ شد.
مویجَ،ایۈنخ= پاداه ،پول برای مژده رسان.
مویجَ،ایے گهر= مژده رسان.
مویجَ،ایے= مژده ،خبر خوه ،خوه خبری.
مویا -گاخ=کمی نوا وقوت ،انودکی نوا
موی-گاخم ِ
َ
وقت ،به سوختی موی-گه-یم= نه یَث َ تِ ،سوڅت یه
ژاو بمش= اگر کمی نوا وقوت می آمود= ،آن گواو می
مرد علے داد موی-گووه نووه هِریپووت خو ،ورووذ
ِسووووکون لَچ ر= ِد َگر ِکن ن= اگر علی داد کمی نوا
وقوووت مویورسووووویووود ،آنوهوووا یوکووودیویور خوود را بووا
وهوووارشووووووواخ( ونویوووِ) مویو دنووود مووی-گووه
ِ"ود(" ود)=انودکی میبود ِیود "ه موی-گوه " ود ،قَلَ=
س:د=این ریسمان اندکی میبود ،قط میشد.
مۈرِاو = آرسوووته راه گشوووتن ام= -ام= " ،یه-
رر= پے بنو هِریپت= آرسوته آرسوته راه رهت= تا
شا= به بنو رسید=.
ماۈر-هاے-گاۈر= ور موووٲه م= توو ِنونووواو
نِست= ما مانند تو ر نیستی=.
مۈرښ= شپه و کِ  ،حشرات طفیلی.
َ
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مۈر ِښنِن= شپشی و ککی.
َ
مۈرک= آرسوته -آرسوته ،آرسوته -آرسوته راه
مۈرِ -
رهتن.
َ
مۈش= گوه کوتواه(حیوانوات) م:ه " -انود -ن
د:ند -د:ندِخ  :ن= ب گوه کوتاه ،گوشووهای
خورد-خورد دارد .= .م. :
مۈښم مۈښ هیجاو= گوه رای سووووویخ سووووویخ
کردن(گوه رای اسپ ،خر).
مۈنجه= مانده ،خسته و له مهِ" -ی ت!= مانده
نباشوید! سوال= علیکی در وقت کار م:نده ==.
مانده ه ،.خسته ه.
مۈنخ ،مونخ= مانند.
مخ= مه.
مخ=۱مخم ب یر
مخ=۲ن یا ذره ی برای مهما یا یسوتان اسوتفاده
میشووود َ سووت:ن مه َ سووتون ِ ،سووے یَسووت ات،
څېپے نِسوت(سوایه)= سوتان مه سوتان ،می بینی
است و لم= می کنی نیست(سایه).
ُمهاارم َمهاار= مهوار ،عنوان یوا درنو ٔه لیوا= ،قطعوهای
اسوووووت آرنین کوه در دروان اسوووووب(شوووووتر) نوای
میگیرد .درنه بخشووی ا اهسووار اسووب به شوومار
میآید مدقَت مه ِکن ت! َد= ِښوتمر ممهار پے خو خ
تهژ ت= نترسوید! مهار شوتر را بطرف خود که
کنید.
مهِاب= -۱مهتاب  -۲اسووو= خاذ مب .مهتاب،
مهتاب ب ِی= ،مذ .مهتاب شاه.
مهِاب-ښهب= شب مهتاب.
مهِ،اومپے ،و مهِ،اوم اِساَِمنا= خودارضوایی
یوا َن ْلش دن (رم نین اِسوووو ِتمنوات برای مردان و
اسوتِشوهات برای نان) ا روهرای ارضوای میل
ننس وی اسووت .به عبارت دییر ،خودارضووایی به
تحریووِ ننسووووی انوودا= ننسووووی خود ،نهووت
برانییختیی ننسوووی یا سووووایر لذترای ننسوووی
اطالق میشوووووود و معمو ً به او لذت ننسووووی
میاننوامود .برای برانییختیی ممکن اسوووووت ا
دسووووووترووا ،انیشوووووتووان ،اشوووویووات معمولی و
اسووووبواببوا یروای ننسووووی ا نملوه لر اننوده یوا
ترکیبی ا رمیی اسووووتفاده شووووود.تحریِ کردن
شووریِ ننس وی با دسووت رم ون انیشووت کردن،
دسووتکا= دری ،خودارضووایی متقابل ،هعالیترای
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ننسی شایعی رستند که ممکن است بهنای دخول
ننسووووی بکوار رونود .بوهعبوارتی ،خودارضوووووایی
عموما ً به اننوا= این عمول توسوووووط خود شوووووخذ
اطالق میشووووود ،اما تحریِ آلت توسووووط هردی
دییر ،البتووه بوودون آمی ه ننسووووی (معمو ً بووا
دسوووووت) را نی نوعی خودارضوووووایی میداننود.
مطوالعوات اننوا=شوووووده نشوووووان دادهاسوووووت کوه
خودارضوایی در رردو نن= مذکر و مؤنب و در
تما= سوونین رایج اسووت ،رر ند تفاوترایی ونود
دارد .بر پایهٔ پژورهرای اننا=شووده توسووط آلفرد
کین ی دربار ٔه شوویوع خودارضووایی ،تقریبا ً صوود
درصوود مردان و سووه هار= نان در دورهای ا
نودگی خود ،دسوووووت بوه این کوار دهانود .هوایود
پو شووو وکوی و روان پو شووو وکوی گوونووواگوونوی بووه
خودارضوووووایی و نیره سوووووال= اهراد بوه هعوالیوت
ننسووی ،نسووبت داده شوودهاسووت .ری یونه رابط ٔه
علووت-معلولی می وان خودارضووووووایی و ررگونووه
اختالل نسووووومی یوا روانی ونود نودارد.وپ.= .
اِستَمنا.
مهذم ج مهذېن= اینها.
مهرگ= مرگ.
مهسااےم اس مهسااےم از مهسااے= ا خاطر،
برای ،به خاطر ،ا= مهسووے پات ښوواه ام= تو ِم=
نه ژیو = ا خاطر پاد شوووواه تو را ر= دوسووووت
ندار=.
مهساااااے= ای ییی مو ه ا پوسوووووت درا بوا
ظراهت و نر=.
مهغز=  -۱مغ  -۲رسووووته  -۳سوووور  -۴هکر و
حاهظه.
مه = گردنَ .=.گر َذنے.
مخ-ک=اختصاری ا مهِ -کن(ببِ .کن ،یداو).
مه  ،مهلے ،مه َ ،مه = وقت پات ښووواه ردت
مخذای مهلے پیرت هَر َ ند نَصوووویب ود(هلِ=).
خدا برای پادشوووواه در وقت پیری هر ند نصوووویب
کرد.
مهلوجخ= مانند مسووواله کوری(مسووواله ی دیِ)
مے کَرتمشوکه-رد مهلونه څه " د ،بم ه ی= سو:د=
اگر مسواله کوری برای این ک الو باشود ،م د دار
میشود.
مهمېز= دوه سری .
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مهوِاو ،مهوجاو=میوکردن(پشِ).
مهوی =میوکن.
َمی= شوصوت ،ضوربه سورعت گرهتن مو ته یے
َمی تېب د= وېذ تے ِ بَن ام== من در شوووصوووت یا
سرعت ا این نوی می پر=.
میجاو= مردن .=.مردن.
پول= میوده پول َمیوده ==.
َمیاجه=  -۱میوده
میده خَ -۲ .میده ==.مانده شدن.
َمیجه-هےم َمیجه-هیج= میده کردن(پول).
َمیجۈن=بب .م د:ن.
میذ= کمر ،پشوووت میذ تے ذېداو=در کمر دن
خو ِگلی= د:مهنے ذاد میووذ تے خوَ ،درو څوواو
سوت= او دامن گلی= اشورا در کمر د و شوروع به
م
درو کرد تر میذ = =.به کمر بستن َم= مو تَسمه
خو تر میذ ِکن= کمر بند= را به کمر خود بسووووته
کن میذ ِ دمښوت= کمر شوکسوته ،ه رقمی نوه
نمیخورد(در مورد اتاله) مخښووووپه اله د ر وورڤ
څه ذ د ،ل ":ن َد= میذ ِ دمښووت = .اگر اتاله دیر
نوه بخورد ،مییویند کمره شکسته است.
میذ-جهرذ= کمر درد.
ِ دِښوووتاو= یاد له و مانده
میذِ -میۈن= کمر
شووووودن و ڤ ِ دمښوووووتَ ،کتوه-ره-م وب -ن کوار
ود= آنها بسووویار له و مانده شووودند ،تما= رو
کار کردند.
میر=-۱میر(لقوب)  -۲ا.خ .موذ .میر ،میرمحمود،
میر ع ی  ،میرر ار ،میر مگول ،میرخوان ،میرآ وا،
میر خوانه ،میرحسن ،میر حسین.
میرا ُ،ر=میراخور(سورپرسوت اصوطبل) ښوه ی ن-
ارد یو "مذ = او میراخور(سورپرسوت اصوطبل)
شه را بوده است .
میرا ُ،رے=میراخوری(سووورپرسوووتی اصوووطبل)
میرا مخرت ==.میراخوری خ(.سووووورپرسووووتی
اصطبل خ.).
میراث ُ،ر=میراب خور.
میراث ُ،رے=میراب خوری.
میراث=میراب.
میرجوی= میر نوی ،مدیرآب.
مایارزا=-۱مویور ا(لوقوووب)  -۲ا.خ .موووذ .مویور ا،
مویور ا موحومووود ،مویور ا نو:ن ،نو:ن مویور ا،
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میر اع ی  ،میر ا شووووواه ،میر ا ب وِ ،میر ا
خان.
میرمۈشاااااۈن= موه توا ی یوا قواق=( Mustela
 )ermineaته مال َڅڤد= قاق= مال را میی د.
میرے=۱میری(شغل).
میرے =۲گول آرواری (نوا= علمی  )Zinniaنوا=
یِ سووورده ا یرخانواده کاسووونیان آسوووتروېیده
است.
میز َج = سوواخته خوارد شووده ،آباد خوارد شووده
موٲه انود توه َود ن سوووووٲو ن= ا موا خوانوه روا
ساخته خوارند شد.
میزجاو= ساختن نور کردن.
میس = کری.
میس -بهرک= برگ کری.
َمی =میل.
َمیلے=۱میل ،تمایل ،قصد.
َمیلےَ ،۲میلَش= خوب ته= َمیلے ،مو ات رېی=
مے تواڤ پے تموه خ َیودم== خوب ،اینبوار من
رېی= ن د تان می آیی=.
َمین= مین(مواد انفناری).
َمیخ جار= دامدار ،حیوان دار.
َمیاخ جاری= داموداری ،حیوان داری َمیوه داری
= =.دامداری خ ،.حیوان داری خ..
َمیخ= حیوان دا= ،دارایی.
ِمیۈن -پاهخ= نا تما= درذ ذو بهند ن ِ ،رنوښت
ام= دیڤ= این دو خط مصره نا تما= ماندند ،آنها
را هراموه کرد= ِمی:ن -پوا وه یوداو= نواتموا=
کردن خالذ نکردن.
ِمیۈن=  -۱کمر  -۲وسووووط -وو== وب یا
تیر وسطی (در خانه رای پام ری).
ِمیۈنخ سا = میانه سال.
ِمیۈنخ اُمرے= عمروسط.
ښ و اند م= ذاد ات،
ِمیۈنخ= -۱وسووط ،در بین
َ
ښوتمر ے :ن ذاد= در بین وسوط آب در آمدی= و
َ
شووووتر انو د -۲ .نمره قناعت بخه موردت
و ذد= برای من نمره میانه داد.
ِمیۈنخ-جای= نای وسط.
ِمیۈنخ-ووس= تیروسط( در خانه رای پامیری).

17

برگشت به صفحه الفبا

َمیین=-۱بواریوِ ،ظریف وت نود اوا م"ود=
آوا او ظریف بود  -۲بوواریووِ(برنج) اسووووو=
خاذ(مذَ ).میین(معین) ،عبدال َمیین(عبدالمعین).
ِمیینج= کمر بند -گه یے "وسووووت خو ،یت د د
ارسوورخ:نه= آن کمر بند را بسوت و داخل محفل
عروسی شد.
مېِِر= متر(سووووونن= انودا ه طول) م تِر ذېوداو=
متر دن.
مېِرو(روسی)=مترو.
مېِِرے= متری.
مېِوج=میتود.
مېِوجے=میتودی.
مېِین= که برای تی یا درشوت کردن سونگ
رای آسیاب.
مېث= رو .
مېثن= ا طرف رو  ،رو انه.
مېثنجېڤ= رو انه ،رر بار در رو .
مېثِنین = امرو ه َی= َگرذه = این نوان امرو ه
مخښووپه "ود=او برای من اتاله
اسووت مو-ردت
امرو ه آورد.
مېخ= میخ.
مېخ-جهنجم مېخ-جَنج = میخ برای کندن ،سووسووت
سست ِکن ن= با میخ ریشه
کردن قَتے ِپیا بمن م
پیا را سست میکنند.
مېجۈن= میدان.
َ
مېزک جۈن= مثانه.
َ
مېزک= ادار م َ خ = =.ادار خ.
مېش= میه ،گوسفند.
مېثا=رو ی ،در رو ی.
مېښااااا:م مېښاااااڅ= توقف ایموان گواو مو ژاو
م ښوو  ،بعدت ند وخت ته قاق ِکښووت= گاو من
دییر و وه نمی درود و نود رو بعود شووووویر آن
خشِ میشود.
ښ بۈست= پوست آرو.
مې َ
ښ = آرو.
مې َ
مېڤ= ضمیر .اینها.
مېمنَ = شادی ،میمون.
ِ
مېمۈن ،ۈنخ= مهمانخانه.
مېمۈن جارے= مهمان اری.
مېمۈن جوست= مهمان دوست.
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مېمۈن= مهمان.
مېمۈنے= مهمانی.
م
مېنِااو= موانودن مو پے مے پوام ر م ن ا== من
در این پامیر می مان=.
مې ِوځ= توت ندا شوووده ی خشوووِ و خوب توت
درنه یِ.
مې ِو َځ = میوه خشِ شده در درخت توت.
مېوه=میوه.
مئخ-جَنجم = بب.مېخ-نهند.
مئرم،و زبۈن مئر هیجاو= خب ،سوواکت سوواکت
شووووودن اه ب َیلوه! کو خو ب:ن مېر وت= آه ب وه
را! بان تانرا بی ید ساکت شوید .
مائارباۈن=  -۱موهوربوووان اسووووو= خووواذ موووذ.
َ
مېرب:ن شاه(مهربان شاه).
مېرب:ن(مهربان)
َ
َ
مېرب:نے = =.مهربووانی
مهربووانی
=
ے
بۈن
مئر
َ
َ
خ.
مئست= مهتاب.
مئساات-جۈم =:با خال رای سووفید و سوویاه ،خال
دار بمچ= گوسفند خالدار.
مائسااا اِاۈنا م مائسااا اِایانا = موووارووار ارروی-
مېست:نج= سه ماره څ:ند مېست:نج= ند ماره.
مئلَت= مهلت مېلَت ېداو= مهلت دادن.
مے-جهاجښ ج ِمجهاجېن= نواری قرابوت نوان
برادران با رمدییر.
مے-رویاخ گے=ا اینطرف دریوا .= .دت رویوه
ی ج ،وت رویه ی ج.
مے-رویاخ= اینطرف دریوا .= .دت رویوه ،وت
رویه.
مےِ-ےم مےِ-یر= -۱ضووووومیر قیود محول درنوه
ن دیوِ .بوه این طرف ،ایننوا ،ا ایننوا مو توه
ښو ذر== من ایننا را و
خو ،تر دت تو محدود ته َ
در حووودود توو آبویووواری مویوکونو= -۲رومو ونویون،
رمینطور(اینطور) ،به رمین قس= ،به رمین شکل
مووه َرف پے مے ،لهووِ یَ= م نووت=بووه این
ری نییر ،بیوذار رمینطور بواشووووود مے-تے-
َیووو وت وت-توووووے موووووے-تووو وېووو وت وت-
تے=رمینطور(اینطور) و آنطور مو وت ل:ڤ
ام= سووا ل:ڤ ،ات یو مو-رد مے-تېت وت-تے
ل":ود = .من برایه مییوی= آرنوگ بخوان ،و او
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برای= رمویونوطوور(اینطوور) و آنطور مییویووود.=. .
دت-تے(درنه وسط) ،وت-تے(درنه دور).
مےِِ-یه = ضووووومیر قیود محول درنوه ن دیوِ.
کنوایی ،بوه این نهوت(مسووووویر) تے-ی وت یوا ار
قشالق سٲوم= ،یا دت نَی پے ی ل= بیاېید یا به این
نهوت بروی= ،یوا بوه قشوووووالق ،یوا نی(یوا اینکوه) بوه
ایالق .=.درنه وسط دت-تِیهج ،درنه دور ،وت-
تِیهج.
مے-ههنگ= بدسوت ،در دسوت ِشوچ پول دت
ذاد= حالی اگر پول بدسووووت اه بیاید .در پننه
یوه عقواب َ و= -اتِ ،ر َوښوووووت= آن عقواب
ماکیان در نیاله و پرید.
مے-ذُست= در دست.
مے-غۈږ= باردر آ وه ،بسته باری در آ وه
یو ژی وت -ات ،یت= بسووته ری = در بغله و
آمد.
مے-نۈ = در نول ،بوا نول ِ ب:د مے ن:ل د:نوه
"مد= در نول کبوتر( له) دانه بود.
ود= ب ه
مے-قه =،در دسوت تو پم ام= خو
ات را در دست گرهت=.
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