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ژازیججج ججج ژازیججج  ژازیججج ججج    =  ،  دوش؛   =

 .دویدن)دوش کردن(

 .= دوش کنندهژازی 

گجوو اجوده؛ اج ش   -۱  =ژاو)ج. ژاوېن، ژاوخېجج  

- ېن ارهی ~ ڤ د= او سج  اوده گوو داتجم؛ ؛ ژاو-اند 

سجججججُوذ تجج    ژاو  ۈ  اُمژ  ڤججُم  تجج   ِدس  اُم،  - ۈز 

سجججُو=)وکم؛  ( تججج؛ر گوو ا؛دوتججج ، این ک ججج  

اج  ااا،، دیوانج ،    -۲ا؛گوی ژ"آ گجوو، آرام اجوش"؛ 

کودن) در اورد زن(؛ وِزک اُم ژاو، ُوز تج  ا  

ی = ان دیوان  اسجججم ،  ذ ن  ڤهر  ث ت  ی  چ؛ا-ِدن؛و

ان دراین دن؛و ه؛چ چ؛ای کرده نمی توان .م.)اوده(  

 گوو.

 = پوست گوو)اوده(.بۈست-ژاو

 = دوت؛دن گوو.یودذ-ژاو

ېن اس -ژاوکېن= سججججوسجججج ) کون وزک(؛  ژاَوک

ژیر ا؛ر اند ن ښجججموید= سجججوسججج هو از زیر سجججن   

 ارآادند.

ښججججوڤد= تجججج؛ر گوو؛ ~ ~ = از گوو) اوده(؛ ژاَوند

 گوښت= گوتت گوو.

ت  -ِژبجتت ت، ِژبجت ت  -ات-ِژبجت عشججججج  ؛   ِژبجت = ڤرزه، ر 

.=ڤرزه ذ ِژاُت    -ِژاُت  .= ڤرزه کردن؛ ِژاُت   -ِژاُت 

 -ِچرک چوږج خو، ِژاُجت   ذ ینجد و  پجو-هذ دادن؛ غجِ 

 ید= پوی اچ  چرک کرده و ڤاره ا؛دهد.ذ ِژاُت 

؛ او  ڤرزیدن = لرزه، َرعشهههههب َتب ذَ=   =ِژبتتَک

یجد=اجوزوی ان یج  رک  ذ څج  ~  -چ؛ا-اجوز  ار

ت  ِراویجد خو، یج   -اېن  خو   یُ -ڤرزه ا؛ نجد؛ اجوی 

آن ذ ~   دسججججم  اججونججدم و  اججوهی در کد  ان  اد= 

 م. ِژُگم  ، اِلبِت. ا؛لرزید.

کوت، او هم  توان،    = خیلی زیاد، با ذمامِژبَِرقَسجت

اج  ا جججج؛جور چجوا ی، اجو تمجوم ات جوه؛ یو ڤجورج ِا  

- ات ، و  صجججویِس اس و -اند -ع؛ن  ~ ژئښجججموو

ت؛ر وئښجت= اسجد در ع؛ن دوش او سجرعت خ؛لی  

ن خچ؛ر ~ ت      زیجود اود کج  صجججججویب؛ ا م؛جد؛ یج

تججت؛ او که~ ~ ذ ن ږج؛د= آهو ا  ا جج؛ور چوا ی گ

 ِکښت= سرم خ؛لی زیود درد ای کند. ذ دهر

 .=اس. ِژدۈرژ ِژدۈرت ِژَدر: ِژَدرت

 .=اس. ِژد رژ ِژد رت ِژَدرتاو

~ اجو یج  صججججدای ڤرزنجده؛ ڤرزه؛    =ِژِدَرقَسجججججت

ن، اونند  د ږځداو= او ی  صججدای ڤرزه ای ڤرزیری

سججججردی،  ڤ در  الججو   در خاان)  ارگ هججو  رزش 

ت  ~ راږځجد= او در وکجت -تج  نې  -ترس(؛ یو

ن؛ ی، ای ڤرزد) وکمی اوید کوری ا ند(؛ پُسججم؛ن  

نی ~ ت  رهږځ = پوسججججم؛ن ااوش اگر -پِنِځ، اگ 

 ا؛لرزی.از خن ی نی 

 .=اس. ِژدکمووِژَدقتژ ِژَدق

 صجججججدای ڤرزه؛ یو ی  انجد   -۱=ِژَدقَسجججججت،  ِژَدقَجت

ښججت= او در آن و گراس ا م؛د؛ یو اس ئِژد ک  ججت و

ښجججوج ِژد ک  جججت ریږد= او از ترس گراب جججت ای 

 ڤرزید.

دۈند ِژد کت اد ،   ئ =ڤرزه کردن؛ اس تِجمویِژدقتاو

پېښججججن= ان از سججججردی آن در ڤرزه کردم ک   -ا 

 پرسون ن ن.

 .قئ=اس. ِژد ِژدهق

 .قئ=اس. ِژد ځېم-ِژدهق

ِژَدرتججاو اججود ِژدۈرتججاو،  را خراب کردن،  = هوا 

د   َتدۈرت، ا؛رون کردن)گوز زدن(؛ یِجد ڤجورج ڤج 
= این اسججججد ا جججج؛ور گوز  َکښههههت    دے قیچ دهر

رت، ُځر رژځ  -ا؛انجد، تجججج   آن درد ا؛ نجد.م. ځ 

 ُځرت.

= اجود ا؛رون کردن)گوز  ِژدۈَرسجججججت، ِژَدَرسجججججت

سججججت   سججججت  .= اود ا؛رون  ذ زدن(؛ ِژدۈر  .، ِژد ر 

رت ت.  کردن)گوز زدن(.م. ځ 

 .= الخدیشکژِ 

اججوزدو    یمججور؛جاج  ویجج  وزیجگجر  -۱=ِژدهجق،  قئجِژد

(Graves-Basedow diseaseنوع )یپرکور   ی  

هجمجراه   د ؛ججروئج؛جتج  ون؛جمجیجاتجوا اجاجمجو    کجج   اسججججججت 

زدن چشجج  از یدک ( اسججت.    رون؛)ا  یاواگاو موڤم

هج  وزیجگجر   یهججو سججججلجو   یاجرپج ز؛جاجج  صججججورت 

  یآنم   ید ؛جو در اثر ت ل  کنجد یا دا؛جتظجوهر پ  ید ؛جروئ؛ت

رو  IgG  یاججود  اج جرک   رنججده؛جگج  یاجر  هجوراجون 

  هوت ؛ روس؛در ت   یآپاموز  ند ی( و  راTSH)  د ؛روئ؛ت

  وزیگر  یمور؛در ا  ید ؛ روئ؛ارت؛ه  .تججججود یا  ود یا

اسججججت کج    TSH  یار رو  یاز اثر اهجور  ینجوتجججج

- انجد -وپ؛ وم تو یخ.کنجد یرا  اجو  ا  TSI یاجود یآنم

ن ~ څېمېن= خواهرت چشججج  هوی گریوز دارد؛ ې
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ېن  - ند ~ پُن، تو څېمېن -او چشجج  هوی ک ن؛ تو  -۲

تهن  د = اچ  تو چشجج  ک ن اسججت، چشجج  هوی  

ق خو  .=گ موخی  ئگ موخ؛ ِژد   –  ۳تو تن  است؛  

ق خو اه != ا جججج؛ور گ ججججموخی  ئکردن؛ ڤد ِژد 

 ن ن!

ریان کردن = بیرون آمدن صدا در جریان بَژرتاو
گوشهت یا کاالوب یا  هسسهت دے َکن، یم َکرذ شه ه 

را کمذر کن، این کاالو صهههدای   َترت= آذشلپ 
 ذرقه میدهد 
= صههدای تررسههت مانند  در مای؛ات ب  ژرَرسججت

 ڤارڤد= هلو ترست میجوشد ~ هلو 
= گوز گ؛رنده، گاننده، ک ججججی ک  ا  دندان ِژَرږی 

 ا؛گ؛رد.

گایدن، ا  دندان گر من=  = گوز گر من،  ِژِرښجججتاو

ُغلجج  د ، وهجج ږېن=    ذ ِغنججدهجج~ اس گ  دُم  آدم ژر 

غند  از گ دم ک نمر اسجت، آنهو آدم را ای گاند؛ 

اند ِژُرښجچ= ا؛گویند ک  اور -ذ ِدڤوسج  اڤ  و  پو

ِڅڤ؛نن ِژُرښجججت   پوی؛ را گایده اسجججت؛ او اه 

چ دهر ِکښجججت= زنبور گردن ارا گاید،  ذ خو، تجججِ

 یو  درد ا؛ ند.

رن، نَژر   = گرد، کلولهژت
رن رد دهج = آن -= ِگرد، اجدور؛ د م ~ ژیر اوژت

سججججنج  گرد را امن اجده؛ کهج~ اُنج   تج  جُج~ ُژرن  

کجهجج~  تج ="  کجهجج~  خجو  ِراِج؛جېجن  خجو،  کِجنجېجن  یجلج جج  

اُن  ")وکم؛  ( پورچ  ی  را ا  تج ~ یل   جور  

 ا؛ نند و در سر ای اونند.

رن رنذبیڅ)مج-ژت = ِگرد روی؛ یو    بیڅ)مج..  -. ، ژت

ا؛ن= آن اچ  گ  اونند  -ه اُن خو داد ِجنوو ُژرنذ غِ 

 پدر خود روی گرد دارد.

رن  نوم کهراون الی تار و ه  نوم تار. =۱ ےژت

رن ات د  -اند -= گرد، ادور، ا؛ضجوی؛ ژیر۲ےژت

م ~ نج  ِوزېنجت، دېوا    ی = اگر ذ تج  نج  ڤهر-و 

ک جمت ا؛ضجوی سجن  را نمی دانی، دیوا  کردن 

 انی.نمی تو

  = فشردن، شهالندنَژقتاو
سهذنن    فشهار دادن، فشهردنب یَد ب؛د خو    -۱=َژقتاو

قذے وے َتقت= او با دسهههذان خود او را فشهههار  
ظلم و سههذم    -۲میدهدب نای َتقذاو= گلو فشههردنب  

د، ییو بناهاره، ذسم اَ  و  - کردنب ییو اهاره دارڤه 
دار  اههاره دار وے بناههاره َتقذے= ی ی اههاره 

بیاهها دیگری  داربهها ی  بود،  آن اههاره  ب؛ههد  ره، 
 بیااره سذم کرد 

ت= کاه فشهرده َژقَچک = فشهرده شهدهب وا~ ~ سه 
 شده است 
 =اس. ِژاُم  ، اِلبِت.گتتَکِژگتتَک، ژت 

= اججوزی کردن اججو سججججنگچجج~)اججوزی  بججاز   ِژلبتق

 .طف ن (

 = اوزی طف ن  او سنگچ~.ِژلبتق

 .ورای غده هوی ڤنفووی، ڤنفودن؛ت  =ِژلغوند

= چشجججج  اارگ، اجو چشججججمجون  ِژلَق،  ِژلهق،  ِژلتق

ه= اچ  او چشججمون ک ن)ارآاده(؛ ~ ذ ارآاده؛ ~ غِ 

 غهن= دخمر او چشمون ک ن)ارآاده(.

چشججج  اارگ، او چشجججمون    =ځېم-ِژلهق،  ځېم-ِژلتق

 .ارآاده

ت اچ  زهن  ِژُمت، ِژَمت = کد پخ؛، پخ؛؛ ی  ِژا 

د= د  ر آن جو یج  دخمرا بو  و کجد پخ؛  ی  انجد ڤج 

ت د = تججججوهر او نجد ِژاجُ -اود؛ و  چجور ار تو

 ن بت ا  توهر تو کد پخ؛ تر است.

 .اس. ِژُات =ِژَمت

  یُکن جوڤج  اجوزاجونجدهد ججواجد ُکن جوڤج )  =ِجِمخ،  ِژمئخ

  یروغن   یهواز دان   یکشججاسججت ک  پ  از روغن

کن جوره، کن جور و     یدر کجد   کن جوڤج ، .اجونجد یججو ااج 

چون    یا؛هر چ  اوزاوندهد  .تججد یا ده؛ه  نوا  ده؛ُکن 

هجو کج  کرچج  و االجو  آن  و،یجانگور، کن جد، سججججو

اوتجد روغن آن گر م  تجده  وی شجرده و آب    ویکو م   

. کلاا، تخ  پنبج ، گوآر، تججججود یا  ده؛جکن جوڤج  نجوا

  ییهو دان   گریو... از د   مون،یگردان، ه م  زآ موب 

وپ(؛  .د یآیدسجججت اهو کن وڤ  ا نه جججمند ک  از آ

خ ڤود= ارای چجورپجویجون  ئېن ڤجد ِژا-د  اجو  ارد 

 ا ؛ور ُک وره آورندند.

گوتجمی) سجرخی گوتجت(؛ یِد ِژا؛خ     =  ِژمیخڅ

= این سججججرخی گوتججججت اسججججت)اجدون  گوښججججت 

 اسمخوان(.

 .= ارفِژنِ 

 .= ار بوریاََدخ-ِژنِ 

 .= ارف پوک کنرۈبی -ِژنِ 

 .پوکی= ارف ریڤد-ِژنِ 

 .= ار یِژنِِجن

یئ جت ار  ~و کهفچ  ذ =  گندم، دان  گندم؛ ی   ِژنَدم

ِخدارج، و  ی؛ږد= او دو کفچ)ی  کفچ ا جججووی  

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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ک  اسججت(گندم را ا  آسجج؛وب ا؛برد و آرد   ۲۵ا   

- ج= گنجدم رنج  گر مج ؛ ِژنجد مذ اذ ~ رهنج   ا؛ نجد؛ 

 د= ان گندم کوتم .ذ اُم  وې

   و گندم(=اوج از گندم)اوج ازکل  وپوچباج-ِژنَدم

 .= گندم درویځاو-ِژنَدم

 .= گن ش  گندم خور.م. گندم خورخار-ِژنَدم

 .ه= نون گندمذ =گندای؛ ~ گ رِژنَدِمن

ِژنججدهرِ ِژنججدهر ،  ِژنججدورِ،    -۱  =ِژنججدور ، 
د   ویجج  نجج ؛جگُجرگج اجوججود   ویجج   یجگجرگ  آدم    یگجرگ 

  ن ؛و از خرا وت اردم اروپو اسجت. گرگ  یاا  جون 

است ک  هنگوم اوه کوا~ )اوه تس چهورده(   یان ون

هو   ل ؛.در داسجمون هو و  د یآیا  صجورت گرگ درا

 از .اند  یهو و خونوتججوم هو او ه  در دتججمن  ن ؛گرگ
تده   ود یتس     یهاار و    یهودر داسمون  هون ؛گرگ

نججواداسججججمججون  نیو در ا .  انججد ده؛ججهججو آن را کُُُرب 

سجججججده چهجورم    یرانیپاتججججج  ا  ،یراز  یویجزکر

گجونجج   ینجگج؛جگجرگج  ،یهج جر   یروانج  یمججور؛جاج  یارا 

. وپ؛ و  سج ر ارد ات یِد ِژندورم  اسجت دان جم 

ڤورج ت  سجججُد سجججوار خو، ت؛اد تر وم چ؛د= در 

صجب  اش گرگ؛ن  ا  اسجد تجوار ا؛شجود و ا؛رود  

ت صجوف ~، سجېر -وپر خور؛ ت  -۲خون  او)ا .(؛

سجهو = تو پر خور اصجلی اسجمی ک  ه؛چ سج؛ر -ن 

 نمی توی.

تو سِجف ېن خ   ِژو    ذ =درخشجون اودن؛ دهِژَولتاو

 ېن!= اهره هوی تون خوب ا؛درخشند.

یُ  جور  -=درخشج؛؛ خو خُن  ِژَولَسجت، ِژَولَتَسجت

چ یو ِکښججججت= خون  خود را جور   چود خو، ~ تججججِ

تو اوزه ا؛ نججد؛  یېن ~   کردن یججو  درخشجججج؛ 

 ِکنېن= اوزه هوی تو ا؛درخشند.

دزد اونند؛ یو ~ ِدڤې ت=   = روسی رهنگ  ژوِلک

 او دزد اونند االوم ا؛شود.

= دزدی) دزدی چ؛ا هوی   روسههههی گر   ژوِلک

خورد و ریاه(سججججرکشججججی، ک هبرداری؛ ژوِڤ   

گر   .= دزدی ک.) دزدی ک.چ؛ا هجوی خورد 

لوسج ،    و ریاه(سجرکشجی ک.، ک هبرداری. م. چ 

للوس   .چ 

= دزد) دزدی چ؛ا هوی خورد و   روسهههی ژوِلک

یېن ~ ڤُد -ریاه(سججججرک؛، ک هبردار؛ اس و 

کجهجر  گجفجمجنججد،  اجی  دزد  را  او  چجود=  کجهجر  یجو  خجو، 

للوس. لوس، چ   ا؛ رد. م. چ 

= سجوت زدن کب  دری) در چ؛ جمون  ِژَولو، ِژَولۈ

کجو  و   تجر  کجو  اج   اس  اج؛شججججود(؛  اسججججمجفججوده 

اج  آنُرف کوه"  =)پرنجده( از اینُرف کوه  َتَولو

ڤو  کب  دری( -تن؛ده ا؛شود) چ؛ مون "ِژو 

 =درخشنده؛ ~ ژیر= سن  درخشنده.ِژَولَهنَک

 =بب  ږهج ژهږ خې ، ژهغېن)ج. 
  =بب  ږهجژهږ
  یا ، غهده(Verruca :ی نهام علم  لیهزگ  =۲ ژهش

دسههت و هاها    یاسههت که انواآ آن بر رو  یگوشههذ
ذمام نقاط    یاما مم ن اسههت بر رو کند،یرشههد م

  یهها را بها داروهها غهده  نیبهدن رشهههههد کنهد، و ا
 به مقدار کم  و    د یاسهه  =یاسههذ  لیسههوزاننده از قب

م برطرف  آن    =یههم؛مو ً    لیههزگ   کننههد یجز 
بهه گهل   ذوانهد یذومور کواه= و زبر اسهههههت کهه م

ذاول سههفت و سههخت شههباهت داشههذه    =ی  ایکلم  
هسهههههذنهد، و بهه سهههههبهب  یعموم  ههالیهبهاشهههههد  زگ

  یانسههان   لومیهاه  روسیخانوادهٔ و  تهیبه و  روس،یو
 HPVبا هوسههت شههخ    یشههوند و وقذ جاد ی ، ا

از   شیهسههذند  ب  رداریشههود واگ  جاد یآلوده ذماس ا
ها  وجود دارد، آن  یورم انسان  روسیگونه و  ۱۰۰

هوسهههههت، در داخهل دههان، بر   یبر رو ذواننهد یم
د کنند  نوآ  مق؛د رشهه  یو نواح  یاندام جنسهه  یرو

رشههد   یبرا  شیگرا  یورم انسههان  روسیم؛مول و
هوست را دارد  مانند دست و انگشذان ،    یبر رو
  یورم انسهههههان   روسیو  گریکهه انواآ د   یدر حهال

را   یآلت ذنهاسهههههل  یبر رو  لیهزگ  نزد   یبرا  لیهذمها
ذے ~ نَښهذی== در دسهذان  -سهت   وپب وے  دارند 

 او زگیل برآمده 
  = خار زارزار ژهش
تجتر،  ژهجش خهههار  ژهجش-ښجججججِ گهیهههاه  نهوآ  یههه=   =

آدور)نوم    ویخورُتمُر  دارازسرده گون هاب خارشذر 

از خجونواده    ویجاسجججججت پجو  یوه؛جگ   :Alhagi)یعلم

از  Fabaceae ) وی Papilionaceae )ونی؛اوک 

از   ی یو     (Faboideae) هجویاجوکجوڤ  رخجونوادهیز

آن علد   گری. نجوم د رود یتججججمجور اهجو اج انشججججن

خونواده نوتجج و و اسججت.   نیا  وه؛ا  .اسججت   ن؛ترن ب

اسجت ک    یچوام ؛و ن  یادرخمچ   م ؛آن ن  یهواوت 

.  رسجججججد یا  امریسجججججونم  ۱۵۰تجو    ۵۰تجو ارتفجو   

زرد  نوک  ا؛ت  یآن سججبارن  او خورهو  یهوسججوک 
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و تس و ڤرز   سججر  وهسجج؛ ضججد  و ادرارآوراسججت.  

  او و  اونند زن  کرک،  ادون آن  کوسجججبرگاسجججت. 

آن   یهواسجت. دان   ا؛نوک ت  وتوهک  الللی دندان   پنج

  خورتججمر  .ه  کرار دارند   یپهلو  وا ؛در درون ن

طبع سججرد اسججت و   یدارا  یسججنم  یاز نظر پاتجج 

 و الون  اؤثر اسجت.   ؛ر ع صجفرا و سجن  کل  یارا

هو  دام یارا  یخوراک  یهواز علو    ی یخورتجججمر  

ا جووم ا  سججججراو و    وه؛جگ  نایااهو اسججججت.    هیا  و

دارد.  وز؛ن یاسجت و ا  آب کم  ق؛عم شج یر یدارا

اج   چ نجدراجوننجد غ ت و   یوهجون؛جگ یخجورتججججمر ارا

  یهجو شجججج یر   .د یجآیتججججمجور اعنوان علد هرز اج 

. رسجججد یامر ه  ا  ۷تو   ۵ یخورتجججمر گوه تو ژر و

کج  اج     نجوانجد ی( ان؛)ت را نگ ب  ن؛آن را ترن ب  وه؛ا

  یزارهو در تججوره  هو؛گ  نیع جج~ تر اسججت. ا  یاان

و هند و     یسجور  نو،؛سج  یعرا جمون، صج را ران،یا

 ویجاز سججججُ  در  یامر ۴۰۰پجوک ججججمجون تجو ارتفجو   

   وپ .د یرویا
= ی= نوآ گیاه خارداراز سهههرده گون هاب  ژهش

ن ک مهَهپ تهش= گون کذیرا    یا گون پنبج    ویج  را؛گ و 

سجججججفج  ویجج عجلجمج  د ؛ججگجون   Astraglus) یژ)نججوم 
gossypinus   یوه ؛جگ   .اسججججت  وهجون؛جاز گ ی ی  
تو    ۱۰ا  ارتفو     یکوتوه و اوڤشججم   ،یااسججت اوت 

از جمل  در  رانیدر ا را؛کم  گون  .ممر؛سججججونم  ۱۵

و    یلو؛امر در اسمون کهگ  ۲۵۰۰  یاو   یهویالند 

در  د ؛جاو خرم  د ؛جاکل  ی هجوو تججججهرسججججمجون رایمجد یاو

در   یاسججمون  ورس و در اسججمون خراسججون رضججو

،ارتفوعوت    نوڤود ؛کوه ججرخِ کوتججمر و ارتفوعوت ا

  یهو تراوه  .د یرویدر اسججمون کراون ا   ؛سججوردوئ

 یا صجججو  اصجججل  را؛کم  .نوم دارد   را؛کم وه؛گ  نیا

عبورت اسججت از ترتجج وت    را؛گون اسججت. کم  وه؛گ

آسجمراگوڤوس    وه؛خشج  تجده یوصج~ از گ  یصجم 

  وی  را ک  آن را ت ت عنوان گوم تراگوکونت    یگوا

  ینبوت کوچ    را؛اوڤد کم وه؛. گتجججنوسجججند یگون ا

 ر،؛صججج   یو؛آسججج  یامر اوا  یاسجججت ا  ارتفو   

سجوک   ن. در اثر خراش داد ونونیو     یسجور ران،یا

  یهو و سججلو  یاتججا  ارکا  یهوجدار سججلو   وه؛گ

اد  ا  صججججم     جیب آب ا  تدرذ او ج  یم؛پورانشجججج

تجده سجبس رانده تجدن صجم    د ؛ شجور توڤ تجود،یا

. صم  در ا وورت هوا  گردد یا  طرف ت وف ا

. تج ~ گردد یسجخت ا جیآب ا  تدر  ر؛در اثر تبخ

ک  ار  یا  نو  ت و   یا صو  خش  تده ا مگ

   وپ است دارد.تده  ود یا  سوک یرو
  =دویدنژهښتاو
  = ریسیدنب تنبَځ چ = ریسیدن هشمژېبِځ
 = کسی ه هشم را میریسد ژېبی 

دو  نخ    -۲دسهذه ار  ریسهندگیب    -۱=ژېبیَجک
وږځ څه تنبنن،    ذے هَ -ریسهی هشهم بز ب یے سه خ

ای ههه هشهههههم بز لۈڤنن= دردو   ذههه ~  را   وے 
 ځ َل یر " میگویند م تنبیَج= "میریسند، آنرا

چ چج  )نجوم    =ح. نو  گن شجججج ،  چَج ذوِ  -ژیر

پجرنججدگججون    یا( سجججججردهOenantheژ  یعجلجمج از 

عضجججو   یسجججون اسجججت ک  ا  ن و رسجججمگن شججج 

( در نظر گر مج   Turdidae)  ونیجاخجونواده طرکج 

تر اسججججت کج  در خجونواده  . اکنون امجداو تججججد یا

اجگجMuscicapidae)  ران؛جگجاجگج  کجرار  .  رنججد ؛ج( 

  یهجو اسجججججت، ااجو چ چج    یگروه ار کجد    یج  نیا

ا     ا؛ن نلند یکونودا و گر  ر،در تج  ییپو یجو  یتجموڤ

 وپ.ورده است.وجود آ

-ند  ژیر ا -سججن ؛ صججخره؛ ښججهب   -۱=  ژیر

~    و  =در تجججس سجججن  را پرتوب ن ن؛ تذ ېو

ِوِځن ٲم= اروی  سججججنج  هجو را اچ؛ن؛ ؛  پ  د م ~ 

فهن= او ی سججن  او  تججو؛ او دوام، ا   ،    -۲سججِ

سجججُد، ی  ~= این  -ت  ُڅ  ن -سجججخت؛ ی  پُسجججم؛ن

 پوسم؛ن پوره نم؛شود، این ا    است.

؛ ژیراد خ زیسججججن  انداسججججنگ ججججور ، =ژیراَدخ

سجن  انداخمن؛ یو ڤد ~ چود=  سجنگ جور ک.،  .=

 اخت.او زیود سن  اند 

= او سججن  پوتججوندن، سججن   ژیراگهن، ژیراگهنت

انداخمن، سججنگ ججور کردن؛ و  ُکدېن پ مئود ار چوه 

ېن و  چود= سججججج  را در چجوه  -خو، ژیراگهن

 انداخمند و سنگ ور کردند.

 .= سن  اربُر-ژیر

= از زیر سججن  سججبا تججدن) چ ری  بِږینَدک -ژیر

همون رواش اسججت ک  از زیر سججن  سججبا ا؛ ند. 

هجو اجو ی آن هر اجور خجوک ای در ااضججججی ججو  

انجدازنجد تجو امرور زاجون کجد کنجد و ارگ نجداتججججمج   

رد -  اوثاوتجد(؛ تر وم سجې~ څ  سج و ، ~ تِجمور

ڤهر= اگر در سجججج؛ج~ ر می، ارای  رواش چ ری  

 ا؛ور.
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رد  - بَسجج:  م -بَسجج:  نِسججت، ژیر-بَسجج: ژ ژیر-ژیر

= ارای   رد ن -بَسج:  م -بَسج:  ن ، ژیر-نِسجت، ژیر

ن؛ جت)ارای  ه؛چ ضجرورتی ن؛ جت یو   کدام  ویده ای

-رد، پو  ڤِد -ا  جم  ن  او-ه؛چ ن؛وزی ن ج؛ت(؛ ژیر

رد نج  دهج  ٲم=چی ن؛جوزی کج  ان پو   -ات، تو

ا  جم   -رد ژیر-داتجم  اوتج  و ارای تو نمی ده ؛ او

نِ جت اد ، ُوِزک پ  وم ڤُم اُم= ارای   ویده ای 

 ن؛ ت ان او را اکورت کن .

~ نوسجججت= او در = زیر سجججن ؛ یو پ  بُن-ژیر

  خو  اُن-م  اسجت؛ ی  سُجت تر ژیر جزیر سجن  نشج

چود ججوی= او ر جت زیر سججججنج  خود را پنهجون  

 کرد.

ن    -۱  وڤج=ذوښجج ، ژیرذۈښجج ، ژیرذژیر ُگل جج 

از ُجلب   و کور  اسججت.   تججده~؛اوجود تشجج    ی

  ن؛ هو و همچن سن تخم   یهو اامو   ار روگل ن 

  وی زرد    یهوو تن  درخمون اصججورت ورک   وارهوید 

.  ند یزیا  سججبا ا ~یاو  وی د ؛ا  سججف  ~یاو  یخوک ججمر

ا از نور آ مجوب اسججججمفجوده  ذ غج  د ؛جتوڤ  یهجو اراجلبج 

هو کور   سجججج اهو توذ غج  نیاز ا  یو ااضجججج  کننجد یا

اج یج جتججججود یاسججججمجفججوده  در  گجل ججججنجج ،    ججت،؛ج. 

 ایجلبج  ر  یکجور  و نوع   یجاز    یاآاجدهگرده 

.   جججججت ؛هجو ناز آن  کجدامچ؛ه   ؛جتججججب  یاسجججججت، وڤ

او رن     یگ~ ندارند وڤ ویهو اگرچ  ارگ  گل ججن 

  توانند یک  دارند ا  ید ؛سجججف ویروتجججن    یخوک جججمر

و ارطوب ه مند ا  سبا روتن     ؛ک  خ  یهنگوا

اج  کنجد نمود    یل؛هجو خرنج  دهنجد. گل ججججنج   ر؛؛ت 

هجو  گل ججججنج    دارنجد.  یطو ن  یزنجدگ  یوڤ  کننجد یا

  یاودنجد کج  اج  خشجججج   یاوخمج یجججونجداران چنجد   ن؛اوڤ

رد ~ -وپ؛ سججج  اس وم ژیر ت  او وارد تجججدند.

~ ڤهر= ارو از آن سججججنج  ارای  گل ججججنج  ا؛ور؛  

سجن  زرد و سجرخ اسجت؛ ~ گزیرد ات روتجت=  

~ ژیر ت  کهد ِکښججت= گل ججن  در در سججن  کد  

ۈښججججچ  ذ اجونجدگجور، اجوت راج ؛ یِجد ِدگج  ژیر -۲ا؛ نجد؛  

اجونجدگجور ج، اجوت  نج  ِوزېنجت= او دیگر ارد  ذ سججججُ 

ۈښججچ  ذ  همد؛ ِزم ت  ژیر  یاسججت، اوندگی را نم

ت= در زاون آال  ارآاد) در اورد گد  سجججهڤځ سجججُ

هوی ت راری و ای  ویده(؛ او ِزم ت  ~ سجججهڤځ  

ت ات، تو ِا  ن  ڤود ژاو ارد= در    ت واښجج-سججُ

زاجون ان آالج  ارآاجد، و تو کجوه ارای اجوده گجوو نج   

 آوردی.

ژیر   او    = سججن  انداخمن ادون وکف ؛ یوژیَرف

زاښججت= او ارا او سججن  زد؛ ژیرف  .= سججن   

~ سججججئرت خو،    ذ انجداخمن) اجو ی ک ججججی(؛ یو د  

ښججت= او تا ؛س ا؛ ند)او را( و او ی او سججن  کِ 

    ،     دود.-ای اندازد. م. ک؛مس 

 = سن  ت ن. ڤَِرویج-ڤَِرږیج، ژیر-ژیر

- = سر سن ، او ی سن  ؛ ی  ِوذ  ژیرگهل-ژیر

   او ی سن  نش ت.ت  نوست= گن ش-گه~

(  Alceaژ  ی)نججوم علم  یخمم= ب.  ژیرمئسجججججج 

چند   ون؛رک؛پن  ره؛اسججججت از ت  وهون؛از گ یاسججججرده

آن اصججرف  شجج یو ر  وه؛سججوڤ  و خودرو، گ~ و ا

  یهجو اج  ارتفجو  دو امر گج~ یدارد. گج~ خمم ییدارو

روک؛   یدارد ک  ارا د ؛کراا و سججججف  ،یصججججورت

  وهون؛از گ ی. جن  اارگتججود یداروهو اسججمفوده ا

دارا دانگججون  نهججون  زگونجج  ا  ۲۲۰–۲۰۰  یگلججدار 

  یر ؛ گرا جججج  ریانجوطق گرم، ز  ی. اوااجوتجججججد یا

دو ادار تجمو  و    ن؛ا  یر؛گرا ج  یو نوای  ییاسجموا

از ارگهوی آن . اوتجججد یجنوب اسجججموا در جهون ا

تجججج ججججمن سججججر اسججججمفوده ا؛ نند و همرای ِگ~ در

~ ت  رۈی   .وپ.؛  سججوخممونی ه  اخلوط ا؛ نند در

ن نِ ئرېن، ِکنېن   ذېد خو، دذ و  ُج ېن خو، ار ښجج 

رث =" ژیرائ جج  یو خممی را آنا؛روید،    "ار تجج 

~ اخلوط   ا؛ وانجد ااجدا درآب تر ا؛ ننجد و در گجِ

 ا؛ نند.

ا   ، آهنی،    اسجججموار، -۲سجججن ؛ از   -۱=ژیرن

ند ~ -نگی، او صججبر و یوصججل ، اوندگور؛ و سجج

یو آهنی  -جُن،  کلججس  او  سججججُد=  نجج   اججوت  تجج  

 دارد)ت ریبو سن  د (، او اونده نمی تود.

ٲم -ات او ڤِراد -= ه؛ام، چوب سججججوخجت؛ ُوزژیز

پِ  ~ ڤ د= ان و ارادرم پشجت ه؛ام ر م؛ ؛ ت؛راوه  

- وٲم خ  ذ هجذ تج  ڤجو ِکن ٲم خو، پ ر- ِراخ څج  ڤېجد، ~

رد=اگر خاان طو نی اجوتجججججد، اجو ه؛ام را جمع  

 وئ .ذ ا؛ ن؛  وای  روت؛ .م. ار

 .= ه؛ام آور ڤار-ڤهریج،ژیز-ژیز

 .= ه؛ام ک؛ تهژیج-ژیز َکښ،-ژیز

= به دوشب یو  ژئښجت-آ-ښجتئژئښجت، ژ-ه-ژئښجت
َوزۈن ا م څه -ت ښهت یَت، نه-آ-ښهت  هرایز څه ت

ت= اواهه رقمی دوا دو آمهد، نمی فسمم اهه -سههههه 
دیدم   ے فَریهت=ت ښهذ-ه-ښهت  اوښهت ا م تشهدهب  
 دو آمد -که دوا
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انجد ُغلج  ~ ڤجُد= اجو -=انبجور آرد)گن ور(؛ اج شژی 

ېن پ  ~ سججججېنموو د م -رد -انبور ک ن داتججججم؛ ؛ تو

تُجښجچ= تو این اوجی را تو انبور الند کرده -کهد ن 

 نم؛موانی.

هۈن ا م تیڤداو نه  -= ریسهههیدنب ۈنژیڤداو، ژېپتاو
 مشم را نذوانسذم -دن هشماد= من ریسی  ڤسر

دوسجججججت داتججججمن؛ ژیوججداو  تو    -۱=ژیوججداو

تو را دوسجت او   ژیوج=-ات ، صجوف ڤ ا  ن -ژیوج

دارد، ااجو زیجود دوسججججت نجدارد؛ خو پُ   ِا  ڤجد  

خواسجمن،    -۲ژیوج= پ جرش را ه  دوسجت دارد؛  

ژیجوجججداو داتججججمجن؛  اجنجظجور  کجردن،  اُم   -خجواهج؛ 

خواه   ات، تو نِِڤ؛= ا؛-رد ڤُم اُم-ژیوج، ُوز تو

چهی  -چ؛ای ج  ارای تو ا؛گوی ، نوتججججمج  کن؛ هر

شججججبخم  ژیوج= هر ک  ارای خود رد  خُ -خو

 خوتبخمی ا؛خواهد.

ع کجج ،  ژیوَجښ عججوطفجج ،  ا بججت،  عشججججق،   =

- دڤ جوزی، همدردی؛ ِزریوت ِدس اد ، هر ِچدۈم

ت  ~= او دان طوری اسججججمند ک  ا   -ذ اند و  پو

داتجم   هر کدام تجون)ضجرور اسجت( عشجق و ا بت 

 اوتی.

عججوطفجج ، ع کجج ،  ژیوجگے = عشججججق، ا بججت، 

دڤ جوزی، همدردی؛ ~ ع س کور  زور= عشجق  

 ا ؛ور کور زور است) از اتاور(.

http://www.shughnan.com/?page_id=10911

