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 خ
 

 = خوا، بلی، خوب.۱ خاب
 = خواب. م. خوذم.۲خاب
= خوب، درستتتتتت استتتتتتدبرای  تاکیتد   مته خااااا

ِرنئس! خابا!= یادت نرود! درستتتت استتتت!  و   
ه ذه! خابا= باغ با یی را ابیاری    یر باغ  هم ښتتتذ

 کن! درست است!.
 = خوابگاه، لیلیه.خااگاه
مث.د خا ون،  استتتم خا     -۲خانم     -۱=  خاتون

 دولت خا ون، گل خا ون .
=گتاو اتای ته در خرمن کوبی  کر ک  کوف  خاا 

 می نند.
=نرم کردن غلته در خرمنگتاه  ختاې واتذداو، خاا 

 خاې ای  ید، خاې دیت= خرمن کردن.
 = خواجه، بزرگ، صاحب.خاجه

خاااخااان کیر یهودی، رابر متتذابی  خاااخونخا  =
 یهوداا.
راستتتت و  =  با خادهد کستتتی ه با  وب  دار خاده

 مح م کش ی میراند .
= خادهد  وب برای راندن کشتتتی .م. ماث، خاده
 ذارگ.
 = خار، بی اره، نا وان.خار
= کالن، بلنتد دتد، بزرگ  متٲ  ~م ا  تاِر  خاارا

وینتت= ما ی  نفر بستتتتتیتار بلنتد دد دیدیم  و  ا 
 ښیج کذږ= گاو کالن را ذبع کن.م. ُغله، ُگراز.

 خارکشت، خارکش  .= خارپُښتَک، خارپُښت
  خم مرغ لقاع دباروری ناشده. =ےخارپُښتَک
 = خارې.خاِر 

 = خارجی.خاِرجے
نگذ ، اذْنُگشْت ه  نوع    =سِاکودد-سِاکونخاخار-خار  ذ
لۈن اُم ا  ود=دمن  خرمن   هارشتتتا   ای   خو خذ

 روبه خود را با  هار شا  باد کردم.
 = خار . خاَرښخاخاِرښ

ت   یراا  =خاَرک دستتتت ور، کذخایان    خار  ستتتتِ
لذنجان ارد و  متتالان ، واتتذ و  زان خو، خو 

خارذ " مانند خا دکودر   " یاراستتان راشتتت= 

استتتتت و زنان انرا در کومه اای خود می مالند، 
 کومه اای شان سر  میشود.

 = خارک . خارَکښخاخارکش
 =زمینی بدون اب و علف، زمین خش .خاره
  .۶۰ ، خاږ ذیس= شصتد۶= ش دخاږ
  .۶= ششمدخاُږم

= بند شتا د ریستمان برای بست ن  هار خاښااهدد
 کایان شاخدار .

=جاروب درشتتتت  خاښاجۈرۈڤخاخاښاِجرۈڤ
ا  ه اس درخت خئښتت ذ ان جور ِکنان= جاروب  
 درشت را از شاخ ه اای درخت جور می نند.

 = شاخدار.خاښادار
 = شا .خاښ
بال چ.= با شتا   -= کندن با شتا   خا اېل-خاښ

یج ِزمهذ ا ِکښتت= گاو زمین را با شتا  کندن  ښت
 خود می کند.

 = خمیر.خاښچ
= خمیری، از خمیر،  خااښاااااِ دَاکخاخااښاااااِ دِن

 یزی ه ازخمیرستتاخ ه  میشتتود  بال کاِلخت ادم 
لۈڤان= ادم بی است دداد را ام خمیری"    ا ه ِمس  

 میگویند."خاښِ نذ  
= شتا  ستینس، نام رودخانه که ی ی از خاښایند 

گری از رباط ستتتتر شتتتتمه واشتتتتهرو دره و دی
میگیرند و در ناحیه اندیز با ام ی جا میشتتتتوند و  

 به دریای امو وصل میشود.
مو ا واف= گیستو مرا   ال= گیستو  مه مخاښَاک
 بباف.

دَک نخاخاښاِ = شتاخدار، از شتا   یو موند ا خاښاِ
ُگج فُد= بزغاله من شتتتاخدار بود  وم  ادو یند ا 

 دس ه= دس ه  ادو از شا  است.
برزمین زدن، نق  بر زمین کردن،   =خااۈۈدتااو
  که کردن.
 = کااین زدن، سرنگون  .  که کردن.خاۈۈدتاو

= مته خشتتتتت ، مته خااکااااَرښخاخااکااااِرښ
 غبارالود.

=  یل  ِ س یِد ا  ِس نه ستۈد= ببین  خاکاروغن
  یل  که نشود.م.  ال.

خا ، زمین  بشتتهند خا   ه ڤِد، لذ    -۱=  خاک
کذښتت  ه ستۈد= اگر خا  خوب باشتد، گندم زیاد 

جای دبر  یو یت خو باب خاکال  ال    -۲میشتتود   
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خو، درو نیود ذاد= او به ستتر دبر بابای خود امد 
و شتتتتتروع بته گریتان کرد  بته ختا  چ.، اب ات 

 خا  چ.= بخا  سکردن، دفن  .م. ِست.
-زمین بدد از کشتتتتت   = اولین ابیاری  خاکاڤ

استید ا جهلد  یار سُتت= امستال ابیاری زود  یار  
شتتد  خاکاچ چ.= اولین ابیاری  . زمین بدد از 

 کشت.
 = دبرس ان.خاِکستنن
 = خاگینه.خاِگده

ت یذم ~م ا= -= ب ته ختالته، عمو زاده  متاخاالاا اه
 من و این ب ه خاله اس یم.م. کِ ِ .

 = ماما.خالَکېن(خالَکخاخال)اخالَکنۈنخا
 = خاله.خاله

چ.،  خاااښوش،  خاااښوښ ختتامو   ختتامو     =
 خامو  چ.= خامو   .

 = خاموشی.ےخاښوش، ےخاښوښ
= ح من، در کتایتان، دیر یتا زود  یو  و کُه  دااخاا-خاا

 ته نُر ا یتاذد= امروز ب ته  وح من می ایتد  ُوز  
م =من دیر یتا زود  و را میگیرمد بته  - ته ا  و ڤته

 زن .
استتتم خا  مذ. خاورشتتتاه،    -۲خاور   -۱خاور=

 محمد خاور  اسم خا  مث. خاور ِسلطۈن.
= صتتتاحبد حیوانات   وورې د ال کِرانت  خاَودد

ات، ختاونتد د ال نۈد= بتا گرگ گتاز میگیرد و بتا  
 صاحب د حیوان  گریان می نددم ل .

 =  خم ماای.خاِونار
= خواا   ختایِ  چ. = خواا   .  خو  خاانِښ

 خایِ   ال=  به خواا  خود.
 = خوااشمند. خانِشَښدد، خانِښَښدد

 = در اخر، در نهایت.خانِم
 ین.ئ= خا نئِاخا، خانِن
 = خوب.ُخب
 = ض. خودم، خود .ُخاَث
 = خبر.َخار

 = خبر رسان. َخارَکښخاَخارَکَښک
 = خبر رسانی.َخارَکښے

 = خبیث.َخانث
= درخشت ، درخشتاند در ِخپَِرخَخسات،  ِخپَِرَخسات

مورد مقتدار زیتاد گتل اتای شتتتتت ف ته   بتاغان انتد 
یان  ه ِ ستتتال، واچ ُگل نا ، مون یا ِدگه ماوه  

ستت ِکښتت= در باغ اگر زردالو، ستیب و   خخذ ِخکِرذ
دیگر درختت اتای میوه دار را ببینی، گتل اتای  
ستتتت چ.=   خذ شتتتان رنگا رنی میدرخشتتتند  ِخکِرذ

 درخش   .، درخشان  .
ه ا ِکن ات مایال انجهدم ل = اب ِخت = خت  ښتذ

 را خت کن و ماای بگیر.
 =  ین.ِختا

 = رسوب، رسوبید  ه مانده .َختاڤخاَختهخاختته
 =  ینایی.ِختانے

 = رسوب، رسوبید  ه مانده .َختَکخاَختَکے
 =خ ن، نام شهر در سین  کیانی  ین.ُختَن
= عرق کردند اغلتب در بتدن اطفتال   و   ِخثتااو

 بذغذل ِخث ال= بغل او عرق کرد.
زغال  =  یه ستتتتفید و خاکستتتت ری با ی  َخجالَک

 سوخ ه یا خاکس ر.
:  ی ستتتتیدبه انگل  یماشتتتتذ  با نام علمب.    =ِخینو

Vicia sativa   باشتد یم  یاعلوفه  ااانیازگ  ی ی  .

دکروانتته  ره  یاز    اهیتتگ  نیا  ،  Fabaceaeداران 

و . ِخ یو ِرڤذند   استتت.Fabalesراستت ه  نخود د

ِجناو ات، شِت ئ  یه= ماشت  مانند نخود استت، اما 
 مسطع است.

 = خود کشی.ُکشے دخُا، ُکښے دخُا
 = مرده  ا ښیج= گاو مرده.ُخداښوږ 

 =خود.ُخد
 = اسیاب بان.اۈن ِخدار 
 = ارد کردن در اسیاب.نند ِخدار 
 = اسیاب.ِخدار 

= جائی ه در ان استتتیاب یا استتتیاب اا  ِخدارجېڤ
 میباشد.
= لجوې، ستفید  شتم، ست یزه جو  یِد ا ادم، ُخَددگ

زئزد= این یت  ادم لجوې  یال یتار گهت   ته نته  
 است، گ  ای  س را دبول ندارد.

= واضتتع، راستتت، مستت قیم، با جستتارت، ُخَددگث
کوستتتت کنده  یو اِ  دۈند راستتتت ادم یذستتتت، یو  
  ها لۈڤد= او ادم راست است، واضع میگوید.

 داښت.-= بب. ُخښ ِخدهرادهښت
 = خودی.ُخدے

 = کالن، بزرگ، بالغ.ِخدنر)ښذ.(خاِخدهر)ښث.(
 = نوروز، سال نو، جشن سال نو.انۈم-رِخدن

 = خدادې ، هللا.ُخذای
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 = خیرات.ےُخذان
= کستی ه درزه اا را جمع  ِخذۈناَگرخاِخذۈناگهر

 دانه  وده ی .۲۰می ندد قریبن
= خر در ریتی، بی  َخرادرارېاگخاخرادارېاگ

 فایده، بیهوده.
 = اس اذ، نجار.َخرات

 = خرچ.ُخرا خاِخرا 
رَخراجات اجات چ.=ازینه  =ازینه، مصتتترف  خذ

 .، مصتترف  .  ار ماث  ه صتتد ستتۈم خیداو  
 ارد ا ِکن ~م= ار روز صد سام مصرف می نیم. 

= خراشتتتتته  ا اس ارره غئچ انتد  ته  ُخراښاااااه
 واښت= خراشه از دندانه اای اره می اف د.

 = خوراکه باب.وارے ِخراک، وارے ُخراک
راک،  خُاراک راکتتته= خاِ ختِ خُتراکتتته،  ختورا     =
 خوراکه.
 خرامان.= ِخراښۈن

 = نوع کلنی.پَلهدگ-َخر
= حرکت  ند و ستریع ،   ان ستریع  دذم پدجه-َخر

نُهال  ه ُوز یال ا  ال نِښفان اُم= این نهال را در 
ر کنجه واذداو=  -  ان از جای  بیرون می کنم  خذ

ت ا ه، ب گله    ستکیدن، گرف ن  مو ر  ا روۈن ستذ
م ارد ا واتذد= مو ر حرکتت  یان بدتد اس ِزبتا وذ

ت د  -ب ه از کشتتتت به ان  ستتتکیدند   و  کرد و
رد  یز ا واتذې، لهت  ستتتتتۈد  ر خو  یتد=  و  
 برای  ه به او  سکیدی، بگذار خانه خود برود.

 = مح م گرف ن.َخرپدجه
 = عضله ران.َخرپهی
 = خار .ِخرت

= ختار  کردن   و دام  ته ِخرت ِخرتااوخاِخرداو
ڤه  ئو اُم= اگر کشتتتتت  و میخارد، بیار انرا می 

 نم.خارا
نتتای لتت  ُخرتاااو نتتد و   = خر خر زدن  و  

 ُخرت= گلوی او بسیار خر خر می ند.
 = خورجین.ِخرجنن
 = خرد، عقل.ِخَرد

خَاره یتال  -۱=  خَاررهخا رره  ختذ ږ  متذ متو  یتتته  کتالن  
وارگال ڤود= گوستتتتفند من ی  گوستتتتاله کالن  

 وده، جمع  ژیز ات وا  واچ ِکنتاره    -۲زائیتد   
رره ا ڤتُد= ایزم و کتاه در کنتار انهتا   وده بود  خذ

 چ.=  وده  .، جمع  .د در ی  جا .

اس َخَرښ گۈن  یال  بتتدن    جو ددر  اکنتته،   =
غذژد  ِمس ا رۈی ذاد= بدضتتی اودات اکنه از 

   لی ام میبراید.
= گژدم، عقرب  یته ا اس ژیر بُن انتد غهښ-َخر

 نذښ اید= گژدم از زیر سنی برامد.م. ِغندال.
وغ  = خاروغی، کستتتتی که از شتتتتهرخار َخَرغېج
 باشد.
 =دمرض  ش م کندیده.َخرُکره
 = ِخرگاهد خیمه کالن .ِخرگاه
 = خرمن.م. ِشُرم.ِخرَښن

نځاچ.َخرَښدځېڤ لمذ  =خذ
اتا از جتانوران کو ت   کذنته=  َخرَښداَدکخاَخلَښداَدک

  یبندکا است ند و از نرر علم   ااکنه  .است ند   یانگل

  ری و ستتتتا Ticks ای  وانات یح  یاابه دو گروه کنه

را   ریکه گروه اخ  شتوند یم  می قست mites ایاا  کنه

. در بتاور عتامته نتام کنته فقط نتامنتد یم  رهیا یبرخ
نوع   نیکته ا شتتتتتود یاطالق م  یوانیح  یاتابته کنته
اا از راه خوردن خون کستتت انداران، کرندگان  کنه
  ااکنه .کنند یم  هی غذ   ستت انیخزندگان و دوز  اهو گ

   Acarinaنان دستتتاکنه ررده  یز  اارهیبه امراه ا

کتنتتتهداتنتتتد یمت  لیتتترا  شتتتتت ت دارا.  انتواع    یاتتتا 
استتتتت نتد.    زبتانتهیمو ستتتتته  زبتانتهیدوم  زبتانته،یم یت

از   لوسیو بواف  الومتتایتتا   ستتتتتودس،یا  یاتتاکنتته
اا عمد اً در نشتتتخوارکنندگان  کنهخانواده ستتتخت 

دارگتاس    یمرغ  یاتا. کنتهکننتد یم  یمتاریب  جتاد یا
اا استتتت ند.  کنهاز خانواده  نرم  زی  نستتتت وسیرک

ک  مانند کومافوس،  اس فاده از انواع سموم حشره
در مبتارزه بتا    نیو فلوم ر  نیکرم ر  ت،یتفن والر

اا موجب بروز  اا مؤثر استتت. انواع انانگل  نیا
که   شتتتتوند یکنگو م  مهیمانند  ب کر  ییاایماریب
  یمنجر به مرگ شتتتود که در کشتتتوراا    واند یم

اروکا    یو شرد  یجنوب  یاابخ   انهیخاورم  حوزه
دارد   وعیشت  انهیم  یایاند و است  نی   یشتمال غرب
.  شتتود یگوشتتت دام وارد بدن انستتان م   یو از طر
 و .

رښَان رښَان-خاِ خاِ خترمتن  تیتتتار    روۈاۈن-روااۈنخا  =
 کردن، خ م خرمن کاری.م. ِشُرم ِزدید.

 = خرناز، ناز بیجا.َخرداز
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وزند یت  = خروار، واحتد انتدازه گیری  ِخروار
 کیلو گرام است . ۳۰۰خروار 

د  ت ی  رنگو راکئوبرونشت  ایخروست   =ُخروسَاک
croup    یتا laryngotracheobronchitis   بته

اطالق   یاصتتتتتل  یاتاژهینتا  ،یال هتاب حنجره، نتا
در   ی نفستتت  ی. به علت  نی بودن مجارشتتتود یم
به    ییاوا  یاب ال به انستتتداد مجار  ستتت یاا رب ه
بتت  لیتتتدلتت التت تتهتتتاب  و  استتتتتتتت.   شتتتتتت تتری تتورم 

و زمست ان    زییدر فصتل کا  ت ی رنگو راکئوبرونشت
خود محتدود   فیو اغلتب بته فرم خف  داتد یمر   

مدمو ً در   یمتاریب نی. اابتد یتیشتتتتتونتده،  رتاار م
در ار   یول  شتتود یم  دهیستتال د   ۳ماه  ا    ۶  نیستتن
در  یروستتتتتیکرو  و  ر  داتد.  وانتد یم  یستتتتتن

  عی استت. ستن شتا   رعیشتا  ۲به    ۳کستران با نستبت  
از افراد   ی ی ه  استت  نان  یستالگ  ۲مدمو ً در 
بتت اب ال    یمتتاریب  نیا  هختتانواده  مب ال گردد خطر 

  یمار یب  نیا درصتد استت.  ۱۵افراد خانواده    ریستا
  یاوا   یمجرا یروستتتتتیو  یمدمو ً در اثر الودگ

عفونتتت موجتتب بروز    نی. اداتتد یر  م  یفودتتان
م گلو  داختتل  در  بتته   گردد،یال هتتاب  منجر  کتته 

مانند سترفه به شت ل   یو عالئم  یمشت الت  نفست
  و  دور یداست ر  خسخس  ی»کارس ستی،، صتدا

. عالئم خروستتت  مم ن  گردد یصتتتدا م  یگرف گ
باشتد و مدمو ً در   د یشتد   ایم وستط    ف،یاستت خف

مدمو ً با    یماریب  نی. اشتوند یم  د یانگام شتب  شتد 
 د ریو در موارد شتد   یخوراک  د یمصترف است روئ
. در موارد گردد یدرمان م  نینفریبا مصتتترف اک

  ازین  مارستتتت انیدر ب  یبه بستتتت ر  ینادر  اریبستتتت
بر استاس     وانیخروست  را م  یماریب  .گردد یم

داد و اح مال بروز عالئم      ی شتتتخ  ینیعالئم بال
و    ت ی گلو یام ون اک  ید ریاز عوامل شتتد   یناشتت

اودات   شتت ریوجود ندارد. ب  ییاوا  یانستتداد مجرا
از جملتته –  شتتتتت ریب  یاتتایبتته بررستتتتت  یازیتتن

راد   یاتتتا یتازمتتتا کشتتتتتتتت   ،یولتوژیتختون،  و 
استت   یدیشتا  یماری. خروست  بستت ین  - روب یم

کته   شتتتتتود یم  دهیتاز کودکتان د   ٪۱۵و در حتدود  
ستتال درار   ۶–۵ماه  ا    ۶  نیاا در ستتنان  شتت ریب

دارنتد. نوجوانتان و بزرگستتتتتا ن بته نتدرت د تار 
از عوامتل    ی ی یف ری. د شتتتتتونتد یخروستتتتت  م

که  گردد،یم  یماریب  نیاستتت که باعث ا  یاعمده

 شتترفت یو ک  ون،یناستتیواکستت  ت یعامل با موفق  نیا
در جهان غرب   یزندگ  یبهداشتتت و استت اندارداا

 و ..است وس هیک خیو به  ار اف هیبهبود 
=ایجان، خوشتی   ُخرو  چ.=  ِخروښُخروښخاا

ت خو، وا   -ایجان  .  داچ  اران ان یات ستتتتذ
داچ ِږنان ینا  وږې= شتتتوار اای شتتتان ازاد 

 شدند و زنهای شان خو  شدند.
=ار یزی تته بتتا  دتتداد زیتتاد کهلوی  َخرهخاَخرره

 امدیگریا با ی ام  یده باشند.
 = خار .َځکئِخر

 ..= خرید، خرید  َخرندخاَخرنت:اَخرنداچ
ت گهر ،  ِخزښااَ ت  گذردِخزمتتذ ت  ِخزمتتذ = ختتدمتتت  

 ِخزمذت گر = خدم گار، خدمت گری.
 = خزینه.َخزۈده

 = شغنانیدباشنده شغنان .ُخږدۈدے
 = دیوار را اولین بار گل و ی زدن.ِگل َخس
= ژولیده، درام رف ه، اشتتف هد ر  و  َوِجن  َخس
   ل .
 =خس، نا درکار، بی ارز .َخس
ِخستت چ.= خیستت  .،  ر = خیستت،  ر   ِخسات

  .د ادرار کردن .
 = خیست،  ر.ِخستِِجن
 = خیست،  ر.ِخستِدنج

چ چخاِخسااِ = گرد ارد در ودت ارد کردن   ر َخسااِ
ِخدارې ا لذ = در استتتیاب گرد ارد زیاد استتتت  
 اس فُ  نهرم ا =گرد ارد از امه نرم  ر است.

کثتتافتتت، خس و    -۱=  خااار-ات-خااارخاَخس-َخس
 اشیاه. -۲خاشا  

ښتتت ا ادم اذنگِ = زخم، ابستته، جو    َخَرښ-سخَا
 ال د  نذښتت وید، ادم شتتیل ستتۈد= اگر جو  در 

 انگشت ادم برامد، ادم شذل میشود.
= دل بدی، استت فراق  زارذ ا ِکښتتت= َخس-َخس

 دل بد شدن.
 = خسر.ِخُسر

 = نامزاددمذ. .ِخسښۈدج
 = نامزاددمث. .ِخسښېدځ

برادر =  ِخسانر))ا .اِخسانر)انۈنخاِخسانر)اېن(
شتتتتتتواتتر   بتترادر،  زن  شتتتتتتواتتر   بتترادر  زن، 

 خوااردایزنه، یزنه .
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= خستیس  ل  ا مه ڤال!= بستیار خستیس  َخسانس
 نبا ! م. خذس، گنده.

= خ  خ دکرنتتده ع تته   ار گۈن  ِخشاِخش
ِکښتتتتئکه ا  ه ِکښتتتتت، لۈڤان ِدد :" ُخ  خبر، 
حلوا  و کال غئچ!"= ار ود ی ته کته ع ته خ  

 ا در دانت!" خ  کند، میگویند:" خو  خبر، حلو
 = مهربان.ُخشازارذ
 = خو  کرده، به ان خاب.ُخشاکرذه

 = خو .ُخش
= خ  خ  کردند کرنتده ع ته   داتذ ِخشاااااتااو

ِکښتتئک ان نُر ل  ِخشتتان= امروز ع ه اا بستتیار  
 خ  خ  می نند.

 = خو  روی، زیبا.ُخشروی
 = خوشی.ُخشے

 = غژگاو.ښاگاوخُا
= خس و خاشتتتتا ،  راکم، شتتتتلوغی،  َخښاوهل
م موانع    ت اُم  ر وئذ گهل دذد ، ژیز نذرمه ارذ ستتتُ

ذې= رف م در ستتر جوید کانال  که خس و   ا ستتُ
خذ  وال خو    خاشتا  جوی را بند انداخ ه استت 

را - یداو= خود مح م گرف ن، مستتتت قر شتتتتدن  ا
اراد اُم خذ  وال خو  ود، بشتتهند کار اُم خو  - 

مح م  را  خود  انجتتتا  در  برادر،  ای  ڤِرود=  رد 
وب برای خود کیتتدا کردم  خذ  گرف م و کتتار خ

وال نیستتتت او= فرو رف ن در ریی  ر  مو ُکر ه  
ذې خو، خذ  وال نوستتا= کیراان   ه ستتُ  ال ښتتذ
مرا اب برد و در ریتی فرو رفتت  خذ  واتل  
ذاداو  گیر ماند، غرق شتدن  یه ِگج وئذ اند خذ  
وال ذاذې= بزغاله در جوی گیر مانده استتتت.م.  

 شا  وال.
= گس اخی، لجبازی   ےلَخښاوئلاگرےخاَخښاوئ

چ.= گستتتتت تاخی   الخذ  وئتل گر  چ.، خذ  وئل
  .، لجبازی  .

ت لذ  خذ  وئل  -= لجباز، گستتتتت ا    وَخښاوئل
ادم،  ۈند لۈچ اُم ات، ِجدا نه ستٲو =  و بستیار  
ی  ادم گستتت ا  استتت ی، ار  ند که میگویم، جدا 
نمی شتتتتتوی  خذ  وئتل س.=  ستتتتتکیتدن، مزاحم  

 شدن.م. ُ ست.
  م، دوی.= سخت، محَخښ

= نان خور  واچ اندان خاږ ا= انها  ُخښااپهاخار
 ش  نان خور دارند.

 = ا اله.ُخښپه
= زود مانده شتدن در ودت راه گشت ن  لندگ-ُخښاپه

، راه رف ن عادت نداشت ن،  نبل در راه رف ن    و  
ِجنتاو ا ادم اُم نو وینتت= در راه رف ن مثتل  و  

 ی  ادم  نبل را نو دیدم.
رد دا = ان -= خشتت  دذم ا مو  ِخښاتِن،  ِخښات

 خشت را بمن بده.
 = خش  د  نبان، کطلون .۱ِخښتَک
نام    دکرنده  یستار نوع=  خاِخښااتَکاِوذ ۲ِخښااتَک
 .  sturnus vulgaris:یعلم

 = خش ی، از خشت. ِخښتِن
 = شخم زدندبار اول .َخښ ه:اَخښ هازئښتاو

 = حلوا.ِخښ 
 = خار ، دانه، جو .َخَرښ-ُخښ

شت   ُخښت  چ.= خشت   .  ُخښت  = خُخښاک
 س.= خش   .

=خشتت  دشتتت، دهښااتخاِخدهرادهښاات-ُخښااک
دشتتت کالن، در شتتمال ان دریه بهشتتار و  که ده 
مرغتان، در شتتتتترق دریته ده مرغتان و در جنوب  
رودختتانتته ِکرۈنجدختتاښتتتتت انه و در غرب کوه  

 مون یج درار دارد.فخ.ح.
، = ال= خشتت ه ستتال  ُخښتت  ستتالُخښااکهاسااال
 .یخش  سال
دنام    یافد  -۱  =سااهواا-سااهږخاُخښااکهاا-ُخښااکه
 گرزه  رهیستتتتترده از     یت  نتام  Vipera:  یعلم

مزاق. زن  اق، زن فربه  اس   -۲ ماران استتت.
یان ا ِمس  ته لۈد، دهر اُم نته  ود= مرا زن  -مو

  اق ام گف ند، دهر ن ردم.
ستیل بدون اب با گل و خا ، ستیل  ُخښاکهاساېل اا

 خش .
 = خش ه، خش ی.ےُخښکهخاُخښک

مزاې   یِ خشتتتتت   ایت  بوستتتتتت ی=  دهرذ-ُخښاااااکاه
در دستت گاه گوار  استتت که بر اثر   یاعارضتته

و    شتوند یدر روده  بزرگ ستفت م یان، مواد دفد
  بوستتِ ی.  شتود یامراه م  یاا با درد و ستخ دفع ان

شدن روده شود، که به حاد مم ن است سبب بس ه
  یبه عمل جراح   ازیمم ن استتت ن  ینوبه  خود ح 

مم ن استت   رضتهعا  نیداشت ه باشتد. علل بروز ا
نتامنتاستتتتتب، برام خوردن  دتادل   ییغتذا  میرژ

  ایتت  یمصتتتتترف  یدارواتتا  یاثر جتتانب  ،یاورمون
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درمتان شتتتتتامتل   یاتابتدن بتاشتتتتتد. رو  یانتا وم
  یورزشتتتت  نتتات یو  مر  ییغتتذا  میاصتتتتتالح رژ

 و .است.
 = خشنودی. = خشنود  ُخښنود ُخښدود
خوشتته ارُزن  کینج ا  وږې= ارزن   -۱=  ُخښااه

  انگور دخوشه -۲ خوشه کرد 
= کذ ذم، مدفوع گاو بش ل مسطع انرا جور  ِخښۈب

 می نند و برای سوخت اس فاده میشود.
 = خوشی  ُخښال چ.= خوشی  .ُخښے

= اشتاره گرد در م  ب   کا  وخت اند َخطااَرگ
ښت خو مال ا زام  ب ب گله یان ان ښئیداو اند  
رد نِښتۈن انجوڤد ات -ذستت خو، خهط ڤه یان خو

ښتئیدان=در گذشت ه ب ه اای م  ب اشتاره گر را 
بدستتت خو میگرف ند و خط را نشتتانی می ردند و  

 می خواندند.
 = طالق خط.َخطےاطالق

 =  ی و ِگل.ُخل
 طوم فیل.=خرُخلتُم

 = خل .َخلقخاَخالنِق
= رد  و کتای وبی گرد یتا  َخرَښدځېڤ، َخلَښدځېڤ

دایره ید رد  و کتای وبی اغلتب بته اشتتتتت را  
اطفال   ِشُرم مازان، یو غذل ِخست خو، دذذ نِښکان  
و ، یِتد ا = ود ی ته خرمنگتاه را می ستتتتتازنتد، 
انوز  ر استتتتتت و در ان کتای وبی می ننتد، بنتام  

نځاچ " یاد   لمذ نځاچ چ.= کای وبی  "خذ لمذ میشتود  خذ
ند.  خرمنگاه. م. الوذ
 =کنهِخلَښدَدکخاَخَښدَدک

ندذ َخلَښدَدک رمذ  = بب. خذ
 = کنه.َخلَښدَدک
= کنتده  وبی برای کوبیتدن خرمنگتاه  کوڤ َخلښاه

شِتُرم  ه ا د ال ُج ان اد ، یو شِتُرم خذ  ستۈد= 
خرمنگتاه را بتا کنتده  وبی می کوبنتد  تا ستتتتتختت 

 شود.
روار خاِ لاوارخا متقتتتدار خاِ بتزرگ،  ختروار،  توده   =

 زیاد.
 =المونیمیداان .لهانِنخاُخللهانِنخُا

بتتدان   ی وب دراز،  خلتته  -۱  =َخلااهخاَخللااه کتته 
کته خلنتده و فرورونتده    یزی -۲   راننتد یم یکشتتتتت 
باشتد مانند ستوزن و جوال دوز و درف    ییدر جا

 . داخ.و امثال ان

 =المونیمداان .لهخاُخللهخُا
= گتاو بتا شتتتتتاخهتای کج.  َخلهج)ښااده(خاِخلنج)در(

گاو ای ه شتتتاخهای ان طرف کیشتتتانی ا  خمیده 
 باشند.
 خرمن روبه.= َخلۈن

= کستی ه گوشتت  ِخلېساےاخارخاِخلېساےاخهرنج
  ربی دار میخورد.

 ابگین  ِخلاوذ  س.= ابگین  .= ِخلېَوک
 کوزه گلی کالن. =مخُا

 = خمی، شیب، سرنشیب.َخښاےخاخښے
= خاکست ر داغ، زغال داغ  د  کذر ُشت ه ذه چَخښُا

کال ا خو، شتتتتئ = ک الو را در خاکستتتت ر داغ 
بزن ودبدتدن  بخور   نتدور بتا ختاکستتتتت ردزغتال   
داغ  مو لامال ار ا ذاد= روستری من به  ندوربا  

 یتد  ِ س، یِد ِغذه ار ا مه ذاد= خاکستتتتت ر داغ اف
 ببین، ب ه به  ندور در خاکس ر داغ نه اف د.

= خم تته میتتانددر مورد زن کمر ِخښ ااهاِښنۈن
 باری  .
= بتد دهر،  ر  رو، عموس، اخمو  یو نُر َخُښښ

ث= او امروز  ته ردمی دهر  ُمښتتتتتذ ار  یز  ته خذ
 است.
= خاکست ر داغ  واچ کذر ُشت ه یان اُم کال  َخِښښا 
= ک الو اا را در زیر خاکستتتت ر داغ زدم  ا ذاد 

دماچ خئ  ان خو، ذاذ ان ِربود ار ا  ا کِستتت= 
دماق را ورز میداند و میگذارند در زیر خاکس ر  

 داغ  ا کخ ه شود.
= موزی، حیله گر، بد جنسد ستتتی   گنر-َخُښښ
قت خو، کِرانت= ستی شتما -ند ا ُکد، نه-یو  مه جذ

گتاز  حیلته گر استتتتتت واقد ووف  نمی زنتد و  
 میگیرد.
در َخښوت حلقتته ی  =ختتاموتدختتاموت ،  وب 

گردن اس    د  ا ار ڤارې مه  واذ= خاموت  
 را در گردن اس  بیانداز.

مهت  چ.= ریزه  .،  َخښهاک = ریزه، خورد  خذ
خورد  .  د  وا  ات ا  ود= علوفه را ریزه  
مه  س.= ریزه  .، خورد  .  ریزه کردی. خذ

ه خیداو  = خس و خاشتتتتا   دذم  وذ ا  ےَخښهک
بتتافتتت= خوردن خس و ختتا   وت مم ن   نتته 

 نیست.
 =ایس گاه کش ی.َخنالهڤ
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 = کش ی ران.َخناوئزنج
= دتای   و ندکشتتتتت ی ستتتتتاده   ا ان  َخنخاَخدَاک

ڤوست خو، ڤارې ان کار واذد= انها دای   و ن را 
 بس ه کردند و اس  را از دریا گذراندند.

حفار یددر کنار  = شتتتیار، دیوار  َخداو خاِخداو 
ښتتتت= شتتتیار شتتتان فرو  رود خانه   واچ ا نِخذ
ریخ ه استتتتت  مال مٲ  جای  ه ا لۈڤان= جای  

 ما را خناوې میگویند.
کتااین اوردن، کتااین    -۱=    َخداېدتااوخاَخښاېدتااو

مبان ان ار نئخ= بدتدن نتان را -کردن  دذذ گذرذه خذ
بته دکتاندختانته  کتااین می اوردنتد  اس یاتل متٲ  

مبانات، شتتتتِ   ا  ود= از ایالق ما را کااین کنید  خذ
کااین کردندبار   یو    -۲که ستترد شتتده استتت  

ت= او بته کتااین کردن بتار  مبانتت ستتتتتُ ویز دذرو خذ
قۈن    -۳شتتروع شتتد   یو مو روۈن  ه لۈڤد:" ار  ذ

مبان اُم. = ان دریور میگویتد:" در "ستتتتترای  وخذ
متیت تنتم. کتتتااتیتن  را    -۴  "ستتتتترای  تقتتتان  تو 

ا دِ -بستتتتت تنددروازه    بت تته  ذه  ای  متبتاتن=  ختذ ڤتال 
 دروازه را بس ه کن.

ت  و، ُوز اُم ا ادمت= خنت ، لوس،  نتد رو  َخدُس
نه ژیوې=  و ادم لوس استتت ی،  و را دوستتتت    و

 ندارم.
زشت روی، روی    -۱=    دُکارویَخدُکارویخاخُا

ند ا کُه، مو ِرزین  ه و  رد -نا خوشتایند  یو  و
 ار نه ِکښتت= ب ه ات زشتت روی استت، دخ رم  

گستتت ا ، بی شتتترم،  ند    -۲و شتتتوار نمی ند   به ا
ت  و نی= عجب ب ه بی شرم  -رو  عجب ا ب ه

 اس ی.
را دم ژاو  ر -= دره بتتاریتت  و  قور  اَخدگے

 د  ا ِ س= ای برادر، گاو را در دره ببین.
را و  نتد و  کیه  یر    -= ادب، وجتدان  اهِخدور

ا نه راذې= بشتنو، در روی او شترم نمانده  خو  
خیداو= گستتتت اخی کردن، بی شتتتترمی کردن  ا 

رم نِستتتت، یو خو ِخنور ږې= او   خوو  ند ښتتتذ
 وجدان ندارد، او بی شرم است.

=  خ ته برای  یتار کردن خمیر و ا ،  خ ته  َخداه
اشتتتبری  خئښتتتت اند خمار خئښتتتان، ا  ال ا  
 ابان= در  شتتت خمیر ورز میزنند، در  خ ه ا  

 میبرند.م.  خ ه.

ستر با خال   -۱=  خاَخدهښِخدئښخاَخدئښخاِخدهښ
اای ستفید، ستر با خالهای ست اره مانندد در مورد 
ږ= گوستتتتتفنتد بتا  نه  مذ  تار کتایتان شتتتتتاختدار   خذ
خالهای ستفید در ستر  ِخنه  شتیی= گوستاله با  

گستتتت ا ، بی ادب،   -۲خالهای ستتتتفید در ستتتتر  
 خشن.م. لۈ ، کذنجه رۈ .

 = بب. کنجه رۈ .ِخدئښ
ار  یز  تته  َخواص نُر  غمگین   او =  یو=  ا 
وا  س.=   ته ردمی غمگین استتتتتت   وزامر   خذ

 غمگین  .
= شتخصتیت، طبدیت، خاصتیت  و  ا َخواصاات

ث نه فهمت= خاصیت او را ایا نداس م.  اُم اذ ذ
= حمتام ختا ، ختا  بتازید کرنتدگتان ،  َخوالَاک

ت اند ا ِکښتتت= ان گنجشتت     ولیدن  یه ِوذچ ستتِ
ریځان لهت  ار دذم   مهتدر ختا   ولیتد می نتد  ذ زذ

والتذ  ِکنان= بگتذار این گوگ اتا در  ستتتتتئکه خذ
 زمین خا  بازی ب نند.

 = ااس ه، بدون عجله، بی ارطراب.اَِدله-خو
 = خواب الود. خوذمازهخاخوذِښنخاخوذِښدنج

 = خواب.خوذم
 =خون.خون
 = کس ان حیوان ذبع شده.اِښت-خهږَا

= شتتتیرین، عزیز، محبوب  خو ا  یر اُم خهَږک
 گیل= من کشت محبوبم دل نیدِدق  شدم.در

= غشای جنین، کرده جنینددر زایمان   وم  خهس
ژاو اند یو وم ا غذل نه وئښتا= از گاود ماده  ان 

 کرده جنین انوز نه اف یده.
 = صندوق کس ی.دۈدَک خهط

 =کس ه رسان. خهطاۈهرنجخاخهطاناسنج
 = خط ک .َکښ خهط
 = خط.خهط

 = کرزه خط، ردده.خهَطک
خشت  که   زیا   زنه، خاشتا دار   -۱=  خهف

 یز نرم که زود در یا    کنند   یبا ان ا   روشتن م
نرم، مالیم  روغن  ه اس کۈستتت ا   -۲  میگیرد 

خهف گذرذانت= روغن کوستتتتت را مالیم می ند   
خمتا =  یز، ستتتتتریع  یته  ته یال خهف  ر   ر  ذ
خمتاکذث  یتار ِکښتتتتتت= اودمث.  دفد تا امته  یز    ذ

 جۈچ.-می ند.م. خهفرا اماده 
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  ا   زنته= علف خشتتتتت  کته از ان جۈڤ-خهف
ا ِکرانتدان خو، ِکن ان  ته خهف=   جور می ننتد.

زنتته جور   ا    و  میخراشتتتتتنتتد  نرمی علف را 
می ننتد  خهف اس ِکرو  انتد ِکن ان= ا   زنته  
را از گلکرد مغز در داختل ستتتتتادته   یتار می ننتد   

جۈچ،  -خهف اس د   ته ِکن ان، د   ته خهف
کذمتتا لۈڤان=  ام  زنتتهل  ان جور    ا    از  ای تته 

می   "کمتتال"می ننتتد، ا   زنتته و ام انغوزه یتتا  
 گویند.
 = کااین شدن.خهڤداو
 = صدا کردن خر.خۈت-خۈت

=کوشتتتاندن، خواباندند خواب دادن   د  خۈثتاو
نو  ُلتت کهر ات  وږې جتای یتت، د  یان اراتد 
خۈثا، ار د  خۈنته=کتا ی نو را کنهتان کردی و  

 اای کهنه کوشاندند. برای او کا 
خود را متات و مبهوت انتداخ ن، در   -۱=خۈښ

جتایی ستتتتتاکتت شتتتتتدن   یزت خو جتای  یر ا 
ستخت،   -۲سُتذې==  را در جایت ستاکت شتدی=   

اذم ُخښتکه ا، ار نای نه ستۈد= این ا اله  -غلیر   
غلیر استتتتتت بته گلو نمیرود  خۈ  چ.= متانع  
حرکت شدن  ُوز اُم و  ا  ود خو، یو خو جای  

راتد= من او را نمتانتدم کته حرکتت کنتد و در   ئتث 
جتای خود متانتد  خو خۈ  چ.= در جتای خود 
ستتتتتاکتتد متات و مبهوت متانتدن ، از جتای خود 
ا ا خو کال  ید اند  ه  شتور نخوردن  ُوز اُم شتِ
 وږې، خو ِزریتا ان اڤان= من حتا  در ختانته از 
جتای خود شتتتتتور نمی خورم، بختاطر او د اتای  

خود ستتتاکت شتتتدند    خود.  خۈ  س.= در جای
 مات و مبهوت شدن  ، سخت شدن.

 فا .= ُخف ید باشنده خُ خۈف ېڤ
=  وده، خاکریز  ښتتتوپ ل   ه ڤِد،  ا ڤاگه  خۈله

ره ڤتا یِتد کهر  یۈد انتد ا ستتتتتۈد= اگر بتاد زیتاد  
باشتد،  ا شتام اینجا برگ اا زیاد  وده میشتوند.م.  

 ۈله. ،  بُ 
 = خام کار.خۈماکار

 = خام.خۈمخاخۈښے
 = ا اله جو  نا خورده.خۈښاڤ
= گرد و نرمی کتتاهد از کتتاه غلجتتات در خۈښچ

 ودت خرمن وبی .

دو  نخ  = نخ کیج و تاب داده شتتتتتده در  خۈښَاک
 .ریسی

خامدکوستتت   یو کۈستتت غذل    -۱=   خۈِښدهخاخۈم
بی  جربه،    -۲ا= ان کوستتتتت انوز خام استتتتت 

ت، -ت غذل ا ، ُغله-ستتتاده، لجوې   و ت د  ستتتذ
انوز  جربته نتداری، کالن کته    هم  ته فهمال=  و

 شدی، انودت می فهمی.
= اب کزد اب گوشتتتت، ستتتو   از خۈښدےاگول

رڤا و     ارمغز میده شتده  غۈز یهنان خو، دذذ ښتذ
م واذان خو خان، و   ه ا  ِکنان خو، دذ گرذه ارذ
لۈڤان=  ارمغز را میده می نند، انرا شوربا جور  
نرا می ننتد، نتان در ان  ر می ننتد و میخورنتد، ا

 " یاد میشود.خۈمنال گول"بنام 
 =خامی.خۈښے
استتتتتم متذ. خۈن، اکبرخۈن،    -۲ختان    -۱=  خۈن

 امیرخۈن، ِطال خۈن، خۈن سید، دولت خۈن.
 = خانگی.خۈدَگے
 = خانواده.خۈدواده
 = خانه داماد.دۈښاد خۈده
 = خانه نشین.دَښنن خۈده

 = خانه ویران.خۈدهاَونرۈن
 = خانه.خۈده
ستتور  -ستتوران  خۈنه=مراستتم خ نه  سااور-خۈده

 چ.= خ نه سوران  .م.  ول بُران.
= ستتتردرگم، کی یدهد  ار، کالف  درم. یِد خېَجک

 وورږ ُسذې ا = این  ار سر در گم شده است.
ک-خېج بی نرم، اخ الف، مبهم، گیا    -۱=  وېجااَ

ات کذی نه  -کننده  واچ کار ا، واذ ُخبذث و  سذر
فهمان= کار شتتان بی نرم استتت، انها خود شتتان  

ستتردرگم، کی یده،    -۲ر و بر  را نمی فهمند ستت
بی نرم  ِدس ا کار اُم نو وینت= اینقستم کار ستر 

- واجذ تث= بی نرم  خاج -خاجادر گم را نو دیتدم 
واجذ  چ.= ستر در گم  .، کی یده  .، بی نرم  

.  
 =  ر ، کثافت. م. غذژد.خېذ
 =   ل،  کثیف.خېِذن

 زادهدمث. = برادر یا خواار خېرااِ 
 = برادر یا خواار زادهدمذ.  خېرااُا
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=  (اد ې. خاریۈن، خاران کم ر است فاده میشتود خېر
نتۈم د   ا،  اه  زاده   ختوااتر  زاده،  کتۈم  - بترادر 
 نِِڤ = برادر زاده نام کام او را نوش ه کن.

= لغو، دطع، خ م، اخر  خارچ.= لغو  .،  خېر
 دطع  .، خ م  .

 = لغو، دطع، خ م.اادا-خېر
= مصترف کردندبه خوردن   مو ِوښت ان  خېرتاو

 ات فُ ذث خارت=  مام لی مرا مصرف کردی.
 خیره کردن. -۲گس ا ، بی ادب  -۱= خېره

= زخم کردن، صتتتدمه رستتتاندند اغلب خېرۈدتاو
در ودت ندل کردن است    مو ڤارې ان خارۈنت  

ت  ا یو شتتُ ت  یزد= استت  مرا زخمید  -خو، شتتِ شتتُ
لنگتان راه -در ودتت ندتل کردن  کردن، حتا  لنتی

 میرود.
ویتذ،  -بیتذ   تذ  -= نوع  یشتتتتته.م.  تذ  اناذک  خېز
 ویذ .- ذ  
 = راست.خېز
 = خوی ، دوم.خېښ
 = شیشه. خېښه
 = شیشه بر.اُر خېښه
 = شیشه ی.نِن خېښه
گهران ان    ال= خواستتت گار  خاښتتتگهر  ےخېښااا

ِرماد ار وم غهه داد  ید= خواستت گاران به خانه  
 کدر دخ ر روان کردند.

 چ.= نامزاد  . ال= نامزادی  خاښےخېښ
  -۲خیل، نوع، دستم، سترده، ک گوری     -۱=  خېل

 کسوند  سوار خال= سواری اا.
= نرمی کتاه  کینج نذرمته وا   ته ا لۈڤان=  خېښ 

 میگویند.نرمی کاه ارزن را " خامه " 
دۈن خانااادا دۈنخا ختوردرترف ،  خاناااتا دانتتته   =

 خورا  دان.
=  وب برای ریخ ن دانتته غلتته در خنااتاذارگ

 سورا  اسیاب،  نریم کننده.
 = دانه برای مرغ، خورا  مرغ.خنتخاخند

میده، ریزه، خرده ریز  داچ ا ژیزان    -۱=  خنچ
عالیِتد ِربال= ایزم اتای میتده را علحیتده بگتذار  

میتتده  .،   خهکِا،    -ریزه  .  خیاخیا چ. = 
ات خهکیا = میتتده و ریزه، خرد و ریزه  -خیا
من    -۲ د=  ڤتتُ ا  غتتل  اُم  هم  ُوز  جوان   خورد، 

این ارد  لتتذ  ا=  یتتاږې  بودم  یم  انودتتت خورد 

با ددت  ار  یز  ه لۈم، ا -۳بستیار نرم استت  
 نِغۈږ= ار  یزی ه میگویم، با ددت گو  کن.

ا  ان  ه = اف اب برامد  شتترق  نو کوښتتخنراپَل
دانهتتا ود ی تته   ان  ر ا  ود=  کیه  کِنویتتد، خو 
کا ی نو را می کوشتتتتیدند، روی خود را بطرف  

 شرق می ردند.
ۈد  -= اف اب نشتتستتت  خیر نیستت اه  خنرادنساات

 اند نِثات=  ااف اب نشست اینجا بمانید.
ذار سُتت= اف اب ددی  خنر = اف اب  خیر  ُغر  مذ

اج=  در نصتتف روزد  اشتتت  استتت  خیر ِمذاند 
نصتتف روز  خیر کاښتتینذ ال= بدد از رهر  خیر  
ار ژیر= نزدیت  غروب اف تاب  خیر کال  تار=  

 نام عیددجشن  در ایام زمس ان. م. اف اب.
اف اب برامد، گل صتتتبص، صتتتبص    -۱=  ِیَرخ-خنر

ذاراه= دما  از  وخت  اس ا اند ~م  او  ود  ا مذ
 صبص وخت درو را شرع کردیم  ا  اشت.

 = شیرین.خنږ
= شتتاخه، شتتاخ ه  دذم واد ا لذی ذاذ=   رپَا  خئښ

 شا  و کر بید را جمع کن.
لۈم  خنښ = ستتالم رف ن به خانه مادر زن بدد   سااَ

 سه روز عروسی.
 دې. خی  یۈن، خیښان = مادر شوار.خنښ

= شتاخه، شتاخ ه  یال    خئښخاخئښَاکخاخئښاَ ک
د بشتهند= این شتاخه برای  -اِد ا  ار  دست ه-  رذ

 دس ه  یشه خوب است.
نتتتتده  =جااااۈښااااچ-پااااے-خاااائښ دبتتتته    کتتتتاگتتتتُ
ستاست واچ   ایستاست واچ    ای  Bigfoot)ی:ستیانگل

از موجودات    ی ی،   Sasquatch :یستتیدبه انگل

  یاستتتتت. کاگنده شتتتت ل    ایدر شتتتتمال امر  یالیخ
دوراف اده  شتمال   یاادارد و در جنگل  وار  لیگور
  یاتا بزرگ و کوه  یاتاا تهیتمنطقته  در   تا،یامر
  ۲٫۷ تا    ۲٫۱  انیتکتاگنتده م  دتد   .کنتد یم  یزنتدگ  یراک

ابروان     ز،یاو ر  یاتام ر گف ته شتتتتتده   شتتتتتم
گزار    زی  درشتتتت، و ستتتر  کو   و نو 

بد و زننده    اریبست  ییبو یاستت. کاگنده را داراشتده
به    هیشتتب  شتتده  فی وصتت  ی. کاگنده موجود دانند یم

  ل،یشتتتامل گور  اایاستتتت. کک  اایو کک  انیانستتتان
  مونیانستان، و م  ،شتامکانزه، بونوبو، اورانگو ان

 فاوت    مونی  استتت ند که با مبونیدرازدستتتت دگ
اا  دارند. موجودات مشتابه کاگنده در امه  فرانی 
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و .     جهان وجود دارند.  یو در امه  کشتتتتوراا
یت  مود  خیلی متاننتد انستتتتتان در جنگتل زنتدگی  

 می ند  اجنهدجن .
 .= طشت  وبیدطشت کا  شویی خئښت
ورز دادن دخمیر   شتا  ه  هم ُوز    -۱=  خئښاتاو

گرذه خئ  اُم= حتا  من خمیر را ورز میتدام   
رث  خئ  خو، ذاذ ~م د  وا   -۲ گد کردن  شتذ

ل= گتتلد ی  را گتتد کن، و بتتا ی    ال غۈره گتتِ
 علوفه بیاندازیمددر بام .

خائښ-خائښ متخت تلتف خَاداااه-ات-خَاداااهخا انتواع   =
نه کیځیځ ارد= انوا-ات -رروف  خئ  ع مخ لف  خذ

 رروف برای کخت و کز.
= جتایی در دی تدان برای نگهتداری  خئښااااادېڤ

مار   فهتد کال ا خو، بدتد  خذ رروف  یته کِ  ستتتتتِ
با  رفت و    "خئښتتتناچ"ماه خود= ان کشتتت  به  
 خمیر مایه را خورد.

ه ِکن ار خنفَک،  خنف = دف  د  ا کِ ئت، دذم ښتتذ
کذ تذ = ان دف را  دور بیتانتداز وان اب را در 

ت ِدد ، کاستتته   بیاندازید  یو ښتتتیج دۈند مات ستتتُ
ت= ان گاو انقدر -و  نُستتتت  ارد ا روۈن ستتتتُ

مانده شتد که دف از ف  او روان شتد  خیف چ.=  
 دف  .
نتوروز=خااااَرک)فا(. .(-خانااف مترغ   ،یمترغ 
  ره  ی  از  laridae:  یدنتام علم  اعویت  ایت  ییایتدر

  ۱۰۰شتامل    ستانانمیدر راست ه ستل  ییایکرندگان در
از   یمخ لف  یااسترده استت که گونه  ۲۲گونه در 

شتتت اف دارد. مرغ  و اب   ییایدر  یجمله کرستتت و
علتمت  کو تتت   ینوروز نتتتام   Larus ا   یکتتته 

minutus ایو استتتت  یشتتتتمال  یاستتتتت، در اروکا 

کرنتده    نیاز ا  یکو    یاتا. دستتتتت تهکنتد یم  یزنتدگ
از شتتتتتمتال کتانتادا وجود دارنتد.   ییاتادر بخ   زین
به ستتواحل   کرنده مهاجر استتت، در زمستت ان  نیا

به شتتمال   -ی دداد کم-و     رانهیمد   ،یغرب  یاروکا
  ینوروز   مرغ   .کننتتد یم  چکو   تتایامر  یشتتتتترد

گونته ختانواده خود استتتتتت.   نی رکو ت ، کو ت 
و طول    م ریستتتان   ۲۷ ا  ۲۵  نیکرنده ب  نیطول ا
و وزن  حدود   م ریستتتان   ۸۰ ا    ۷۵ان    یاابال
کرنتده    نیا  یکراتا  رنتی .گرم استتتتتت   ۱۳۳ تا    ۶۸

  اهیو س   یکم رنی است. نو  ان بار  یخاکس ر

کتتااتتا   یاستتتتتتت. مرغ نوروز   رهیدرمز     یو 
  نی ا   .شتتتتود یکو   کس از ستتتته ستتتتال بالغ م

مدمو ً با   –شتان را از ستطص اب   یکرندگان غذا
حشرات   خورند،یو م  کنند یم  دایک  –زدن    رجهیش

 و ..کنند یدر اوا ش ار م زیکو   را ن
 ابنای کو  ، شاخابه. م. نِوئرپ.= َخنَک
= ادم ستتتفید  شتتتم، بی عقل، کستتتی ه ایا  خندگ

  یز نمی فهمد.
 = خینه.م. غۈِزچ.خنده

 =زن برادر.ِخنۈن)ا .اِخنۈدار (
ت گهر = ِخنۈدَات ت کتاردِخیۈنتذ = خیتانتت  ِخیۈنتذ

 خیانت کار  ِخیۈنذت کار = خیانت کاری.
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