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 ښ
 

= شاااید، مم،ن، احامالنت او رار~ ا ام مو  ښاا 
ڤُِرښات= شااید دلت ار من شا،سااه اساتت یت ک ښات 

 رایرا.ت. دوم؟= این غله شاید کت است؟.  ا
د یے  ئښاا     =شامشایرت  و،ئښا  چېد، چښا  چې

 کسی نده.ه  ے رد مه دهک= شمشیر  ود را ب
کردن = کسای را که شا  برای  وا   بۈن  ښا  

 به  انه دیگری دعوت می،نند اا نارسند.
 =  ساه رردآلو.۱ښ  
- ات -ارمت ښاااچ =.= ارساااندنت ښاااچ  =۲ښاا  
او= ارسایدنت ښااچ ئرائر =.=ارسااندنت ښااچ ~ و

 پے ښاچ، ښاچ بر ښاچ= باارم.
 .= اااله با  ساه رردآلوَښرڤ -ښ  
 .= ترسواِجینڅ-ښاج،  ِجن ےښاج

 = ارسو.ِجن ښ جے
 . انه دار، حویلی دار= ،ارچښ ذ
 =  انه، حویلی.ښ ذ

 = گوشت بر یا گوسفند اهلی.ښ رېےچین،
= انواع حیوانات اهلی )در مورد  هار ۱ښ رېے

پایان شااا دار  ورد~تا ندندار اند ُدمبه نِساات=  
گوسافند نوع اهلی دمبه نداردت مش  ار ا گوښات  
باه مره د  ِدڤسسااااات= برای ماا گوشااااات نوع  

 مره ار معلوت میشود.حیوانات اهلی به 
= کساای،ه به ای م می آیدت بیگانه، نا  ۲ښاا رېے

ت اد ، ښااآشاانات یسچ ِ رهنسن سن ام یسچ اے  و
فهاد)ن آدت پے یساچ هاه    وښاااااار ے یسن سن ساااااِ

سِافینت~= رنان ای م دار دیدند که نفر ها برر   
ښاار ے یسن غئ     اِد ښاوڤد د -آنها می آیندت ک

 ارد= شیر بر دهان بیگانگان در ای م رفت.
= پوسات بر اهلیت ا ام ن   یر  بۈسا -ښا رېے

بدست ُسست د = پوست بر اهلی ار پوست آهو  
 سست ار است.

 = شاگرد.ښ ِگر،
جَج، چ،ر   =  ښا جَج، چښائجَج،چچچښا جَج، چښاَ

  ای نو دوساار پو=    ،پو=  وال ی  ای  یوحشاا  وال ی
  یا ، گوناه ~Avena fatua:یعلم)ناات  گنادت کااهو

  ینو بوم   نیآونا اساات. ا  انیعل  ار ساارده گندم

ار منارق معادچ   یاریبه بساا  یاساات ول  ایاوراساا
ار منارق    یاریاسات. در بساشاده  ینهان هت معرف

به عنوان عل   گرید   یو در بعضااا  یعینهان رب
  یوحشاا  وال ی  اساات.مضاار در ن ر گرفاه شااده

  ری که با ب~ر ا،ث  یالپهو اک  سالهکیاست   یاهیگ
باار و مرکا    یلی   یا وشاااااه  نیآ~ . گاچاباد یایم
رور  دارد که در اماات نهاات به  ی~ من م،وچی)پان
آن منفرد و    یها. ساانبل هکنند یرشااد م  ،نوا ت ی

اا    ۲ها  ار آن  کیاند. و در هرار پهلو فشارده شاده
کاه معموال  گاچ   شاااااود یم  دهیاد   کادار یگاچ ر  ۳
وپت ا به پ ساڤے ِژند ت ښ څ است.  تیان عق  ییاناها

ارپم گندت آ  می ورد)    نو دوسار پو= یرت=  
 ماچ~.

= مفصااااچ احاانی پا) درحیوانات~.ت.  ښاااا جَج،
 ښئوځ ک، ش رن ک.

 = پشک وحشیبِش چښ یچبُشښ یچ
= اوده سااانوت ُور اُت  و ڤارچ و  ا ا ر ښااا ی

ایر ِربسنت= من اسااااپ  ود را منبور به پریدن  
 ار اوده سنو کردت.

= در نای،ه سنو ریاد باشد، اوده ای ار ښ ی،ۈن
 سنو ها.

= ند  آور، اند و رننده،  ښاا یدنَک، چښاا یدنَ ،
ک~ت ُور اُت ارد ا   لغسنهاا  د بیراری)برع،م. م  ڤاا 

لغسنه ک= من ایننا بیرار شاادت،  ات، پ دئ سااشت م 
 بروت آننا اا برایت  وشایند باشد.

 =  واننده، شاگرد.ښ ییج
= رونااییت ا هاه ڤِاد، لس   سا~ن ناه  ېا ،ر ښاااااَ 

 سدد= اگر رونایی باشد، لیا   رک نمی شود.
ت ا نِساات= او شاا  -= شاا  کورت اوښااَ چگۈر

 کور نیسایت ښ   گدر م.= ش  کور  .
 =) برع،م رور باد~= ش ، باد شبانه. ،َښب

 = باد شبانه.َښب ،ه
 = نای برای ش  گ~راندن، اوفق گاه شبانهت َښب ر

ب   = آبیاری در شاااا ت د ت  و ِژند ت اے ا ښاااااَ
 دئ= رمین اارا در ش  آبیاری کن.

 = شبساان.َښبِستۈن
=  فا ت ا رسن  و، ِو~ئد ~سن، اد  َگرَ،ک-َښ 

رند، بلیساات میرنند  دولامند سااسن=  فا  را میگی
 که دولامن شوند)باور، اعاقاد~.

 = شبنت.ت. و  وا، ښهک.َښبنَ 
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= بیات، ش  مانده)نان~ت گ ر~ه درار هه ِښبجرِجن
ِرسات، و  اه ا لدڤسن= وتای،ه نان درار بماند،  

 آنرا نان بیات) ش  مانده~ میگویند.
=اهانت شابانه، حمله شابانه،  خ ن  ښَاب ، خجن  ښَاب 

به  ون ~ نا آرامی در شاا د= در شاا  نا  ئ ت  ښاا 
آرات بودن، مراحت شااادن، در شااا  حمله کردنت 
د او ڤِرا مو ښ به  ون ~اد=   و~ت مو یاد ات ِربا ر 
مرا  وا  برد و برادرت در نصاا  شاا  مرا نا  

 آرات سا ت.
 = شبانه رور.َښبۈن چرجز
بۈنے بدنے =.= شابانی  ښاِ = شابانی)  وپانی~ت ښاِ

 .ے،  وپدنےبدنک.)  وپانی ک.~.ت. پاده 
 = شبان)  وپان~.ِښبۈنیج

= شا  ښَابدسا ښچښا  بچ ا  چدسا بایسات ،ن 
گاا~راناادنت ک یااشت ا -ماااناادن، شاااااا   دنااد  

د داریت ایننا شاا  را بگ~رانیتت  تصاارودن=)ما~  
 ښ بسست =.= ش  ماندن، ش  گ~راندن.

 .=  و ،  م ه.ت. ااچ، ښس  َښبیځ
بیننهت مو  سر اند نیساڅ=  ښَابینج  = شا ت نُر ښا 

امشاااا  نرد من بمانت او نُر ا سااااشو پے یسچ=  
 امش  برو ای م.

=  میاده) برای پنهاان نگاه داشاااااان ار دسد ښاااااُ 
اُت اناد ا، یے یاار ااه و  نه  -کسااااای~ت یو غا چ ک

وینات= او در آنناا هنور  میاده پنهاان اسااااات و  
پ ~  داو= لاه دادن) ئاکسااااای او را نمی بینادت ښاااااُ

پ فشاردن، به رور نا دادن~ت  ساشو و  یا چ ښاُ 
داو=  ود را ئ~ه~= برو آرد را له بدهت ُښپ  و ~ 

 ت ردنت یو ژیر  مو اے وسا~د ات، ُور اُت  و  
پ ~اد، اگه نی مو کهچ اند ~ا~ن ت= او باالی   ښااااُ
من سانو اندا ت و من  ود را  ت ردت، اگر نی  

 به سرت می ورد.
پ ښَاپپَسا  چښَاپَسا  پ= رود   -= رود، ایرت ښا  -ښا 

 رود.
پَ  پُ  چښااِ روشاان، بساایار روشاان )رنو~ت  =  ښااِ

پُښ   فسد= بساایارساافیدت و  پیڅ ښااِ پ ښ~ ساا  پُښ)ښااِ ښااِ
پُښ   فسد= روی آن بساااایار ساااافید اسااااتت ښااااِ ساااا 

پ ښ راشات )م~.~روشات  = بسایار سار ،  )مث.~، ښاِ
پُښ پِ~داو= م،مچ ساو ان، م،مچ  سار  روشانت ښاِ
پ ښ پِ~~چ= گندت من    شااک شاادنت یه مو ِژند ت ښااِ

 م،مچ  شک شده)سو اه~.

پُذ نات گیاه فشاار  ون را پاهین می آورد) به  = ښاِ
 باور مردت~.

پُذدجدن  پُذجدن چښاِ پُذدجښښاِ = شِاپدی، باشانده شِاپد ښاِ
 در تریه روشان پایان.

پِرئز،اج شاا،افان، شااق کردن،  اک دادنت -۱=ښااِ
د  ~ارگ ِښپِرئر!= این  و  را بش،ا !ت گ ر~ه 
پِرئرسن  و، ِکنسن و  ایر اے گوښااااات یاا   ښاااااِ

ق می،نند، در باالی آن گوشات روغن= نان را شا
انرا کردن بادون نق    -۲یاا روغن می انادارنادت 
ق انرا کردنت مو ساا ت یو اشااباه، دتیق بودن، دت

پِرئرد= ساااعت من امرور دتیق اسااتت یِد  نُر ښااِ
پِرئرد = این ساارنده امرور بار   ساارمند نُر ڤا ښاِ
بدون نق  و اشااباه انرا کرد)این ساارنده امرور 

 رد~.بارروفان ک
پَتت ج =صادای م،یدن آوردن در هنگات  وردن  ښاِ

پ قت= او شاایر   یا نوشاایدنت یو اه پ ی فُرت ات، ښااِ
 ار  می ورد صدای م،یدن می آورد.

= افنو  وبی آبپا ت  و ~ست تاے وسد  ِښپُت ،
سن= با دساااات  ود ا ِکننون ک ف رِ مدځسن  و،  

پوسااااات  و   م اه بیاد را نادا می،نناد و افناو  
 ر می،نند.ت. فِل قهن ک، ت رن فین ک. وبی آبپا  نو

پَت نَ، نفُچ گ=  .  ښاااِ اسااات دوسااااله ار   یاهیت ر 
  اک ی، راساااااااه م(Dianthus) هاا اکیننم م

،  ااااناااواده  (Caryophyllales)   سااااااااناااان

  یهاا گاچ  ترنفاچ  . (Caryophyllaceae)انیا ،یم

باا پن  گلبرگ در نوع کت پ ر و    یکو اک، م مل
ترمر، بنف  و    د،یسااااف  ،یصااااورا  یهابه رنو

در  اد یاو ترمر دارد کاه باه اعاداد ر  د یام لور ساااااف
.  شاااااوناد ی ارماانناد باا هت منام  م  نیآ~ گاچ  کیا

اسات  یترنفچ گل  .رساد یها به  ند هفاه معمر گچ
  نات یر  یاهاا برمعرر کاه در باا   ی ردبااه باا گل

.  رناد یگیم ی،یرا گااه   اکیترنفاچ و م. کاارناد یم
به    د یترنفچ در اثر ااب  نور  ورشاا  د یسااف  یگلها

 چیو به دل  شااود یم  چیو ترمر ابد   یرنو صااورا
بوااه    کیاگلهاا، در    ییشااااا،وفاا  یفااصااااالاه رماان

نات آن   اصاچ   .تابچ مشااهده اسات   یم الف  یرنگها

ن بااه معنااا  یار ربااان هنااد   پهوچک ر  »گااچ    یو 
آن به شا،چ   شاده  یگو « اسات که صاورت عرب

  یباه معناا   یاسااااات. کرن در هناد ترنفاچ درآماده
گچ اسااات. رنان اهچ هند    یگو  و پهوچ به معنا
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اا    کردند یآن را در ساورا  گوشاواره در گو  م
بعدا  به    یپهوچ در هند واژه کرن  بساااااه نشااااود.

کار رفت. در تدما ار به  ریعات گوشااواره ن  یمعنا
بو  یبرا  اهیااگ  نیا ن  ی و  بو کردن    ری دهااان 

 د یآ  یهر گاه در س ن م  ارتیاست.    شدهیاسافاده م
ترنفچ است   یبو  نیا  د یآ  یعنب  ار دهن م  ییبو
 د یاآ  یمشاااااک  ان م  یا  حاهیرا  ایان،هات گاچ    ایا
 .وپ.~۵۳  -اناشارات الهات-یدهلو دچی)ب

پِ، = پن،یکت ڤسگه ره ا پیځ ٲت= امرور شاات  ښاِ
مسل په. میپریت.پن،یک   ت.  
پَتت ج پِلت= نگین  ښاِ = در شایدنت یِد او ِ لله تُبه ښاِ

 انگشارت میدر شد.
پِتتَچ پِتَچ،  ثښاِ = کام ، ب،لی، مرلقت ا ام مو    ثښاِ

یا~ ن ښاااوی = کام  ار یادت رفتت ا اُت ِرنوښاات  
و  ندت=)من~ ب،لی ناام  را فرامو  کردتت یِاد 
پِاچ درو = این گاپ او مرلق درو    او گهاپ ښاااااِ

 است.
پَتَساا  پَتتَساا ، ښااِ پ ل ساات =.،  ښااِ = در شاا ت ښااِ

 ِښپ لا ست =.= در ش  کردن.
پ ن ،   لگو یدان، فبااباا آدت کاه باار= . پ ر  ښاااااِ
 :ی االاه)ناات علم  ناهیو پ  ررنیعل  پ  رون،یآرات

Arctium  ~یاسات علف   یاهیگ  شاود یم  دهینام  رین  

   . (Asteraceae)هایاسااارهگچ  رهیو دوسااله ارا
اا دو مار    تیمار و ن  کیاست که به انداره    یاهیگ

درشات و  شان    یها. با برگکند یارافاع رشاد م
اوپ ماانناد و باه اناداره   یهااگاچ بااو سااااابر رناو 

بررگار ار آن در بااغ اه و کناار آبهاا و    ایافنادم  
  اهیاگ  نیا .د یارویرارهاا مراا  و مرارع م ونناهی

در اررا  اهران، البرر، راه  الوم،  راساان،  
اروپاا و شااااامااچ   هیاکرماان، رودباار، افر ،اروم

نقار پرور  داده   یو در بعضاااا  د یرویم  ،ایآمر
 ند   یگونه علف  ۴  رانیساارده در ا  نیا  .شااود یم

،  «Arctium lappa» (اهیساااله دارد، بابا آدت )گ

و دو گونه   «Arctium minus» ریبابا آدت صااغ

و بااباا   «Arctium palladinii» ییآدت  وبااباا  

کااه     « Arctium platylepis» آدت برگااه پهن

تفقار،   ،یدر شااارم اروپا، آنااول  رانیع وه بر ا
آدت   بابا  .ند یرویم  ریتفقار و ارکمنسااان ن  یماورا

ار   اهیگ  نیرود.ا  یها به شاامار م  یارگروه کاساان

  دآنیشااده و فوا  ییباساااان شااناسااا  انیروم  یسااو
 وپ.مش   شده است. یس ما یبرا

پدښا، ~ت ا Morotomia cana= . نات گیاه)ښاِ

پسښااک  "تاے اه  و ل ننسن رهنگسن= با ه  گون "  ښااِ
ت ا و  بُن روشااات= های  ود را رنو می،نند 

 سر  است. "ِښپسښک "ریشه
پئ  ربیعی)در رنو~، رنو نشاااده، بی    -۱=  ښاااِ

پئ    اار) پشاامی~ من  سد=  ر  ث رنوت مو وور  ښااِ
راساات، مساااقیت، صاامیمیت    -۲بدون رنو ماندت

ُور اُت ا آدت، ُور ااه ک    ناه ِوردن اُت= من آدت 
 راست اسات و کنی)حیله گری~ را نمی شناست.

= راست، مساقیت، صمیمانه)در صحبت~ت  ثِښپئخَچ
 و  رد ٲت ا لدد= )ما~برای  مساقیت گفایت.

 ان.=راست گو، مساقیت در روی گفگجی-ِښپئ 
 = با اضررا ، با اشوی ، درارم.ِښپئغِجن
ت، ِدم اه نه  -=  پ،  اموشاااایت اښااااَ  ~ه ښاااا 

ت  لدڤسن= ای ب ه  پ، این تسااات نمی گویندت ښااا 
 =.=  پ ک.،  امو  ک.
تُرخد   تُردن چښاِ تُرښ  چښاِ = شاار)چ. شاار ها،  ښاِ

 شار  یچ~.
تُر  ش اُر  =  .  ښااااِ  یآدور )نات علم  ای ارشااااُ

Alhagi) انیار  انواده بات ئ  ایاساااات پا  یاهیگ 
(Papilionaceae ایاااااا Fabaceae)  ار

ار   ی،یو   (Faboideae) هاایبااتاال  ر اانوادهیر

آن عل    گری. ناات د رود یشاااااماار مهاا باهبنشااااان
 انواده ناشا،وفا اسات.   نیا  وهیم   .اسات   نیارننب

اسااااات   ی وبمهیو ن  یادر ا اه  مهیآن ن  یهابواه
. رسااااد یم  ماریسااااانا  ۱۵۰اا    ۵۰که اا ارافاع  

ررد  نوک  ریا  یآن ساابررنو با  ارها  یهاساااته
و ا  و لرر   ساارفهاهیساا  ضااد   و ادرارآوراساات.  
  با  و  مانند رنو  کرک،  بدون  آن  کاساابرگاساات.  
  یها اساااات. دانه  رینوک ا  وااهک  یمثلث  دندانه  پن 

ن درون  در  دارنااد   یپهلو  امااکیااآن  ترار   .هت 
 یدارا  یساانا  یپرشاا،  یار ن ر پرشاا،   ارشااار

  هی رف  صافرا و سانو کل  یرب  سارد اسات و برا
  یها ار علوفه  ی،ی ارشااار  .  و مثانه مؤثر اساات 

  اهیگ  نیابرها اسات.    ژهیها به ودات  یبرا  ی وراک
اساات و به    قیعم  شااهیر  یمقاوت به ساارما و دارا

مانند    یاهانیگ  یدارد.  ارشااار برا  ارین  یآ  کم

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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شاااااماار  و  غنادر باه عنوان عل  هرر باه   ت غ
  ۷اا    ۵  ی ارشااار گاه اا ژرفا  یهاشااهیر   .د یآیم

~  ن ی )ا را نگ ب   نیآن را ارننب  وهی. مرسااد یمار هت م
در   اهیگ  نیعسااچ ار اساات. ا  یکه به معن  نامند یم

  نا،یسا  یعربسااان، صاحرا  ران،یا  یرارهاشاوره
ار   یمار  ۴۰۰و هند و پاکسااان اا ارافاع    هیساور

 وپ..د یرویم ایسرح در
تُ  اُت پین ،ے= در ښااااِ اُت پین، ښااااِ =  رگو ت ښااااِ

  وا   رگو  رفانت کمی ب وا  رفان.
=فرو گ~اشان، غرم کردن ِښتۈگ:چِښتۈگچنئذ،اج

ادگ نیساااااو= غرم شااادن در آ ت   در آ ت ښاااِ
 رفت.ِښادگ یت بِِرن  ناست= برن  در آ  فرو 

تئر  مبسنااو=  ښااااِ = ساااااارهت ام آساااامدن ا   
مهارت  ا  نشاان دادن، موفق بودن) ار آسامان  
سااااااااره آوردن~ت اوناد او  اار ام آسااااامدن ا 
مبسنت= شوهر او آدت موفق است. .ت. ِسااره.    

 = شنندی، باشنده ُشنند.ُښَجن،دج
 = شدری، باشنده ِشدر.ِښ دج
ې چ  د  = شا،ا ، درر، ساورا ت پورگ ار ښاِ

 ث ا ِربُاد= مو  در این ساااااورا  درآمادت مو ماا
ت  و، ~اد ار اهښ ا=  را سااُ ام مو ~ساات اند   

 را  ورد و افاید در   تار دساااامن  عصاااا  و   
 ش،ا  سنو.

 = بریدن.ِښِېښت ج
ېی  ېی ثخ رچچ-ښاِ نات  ساا )=  . پونه  خ رذچچ- چښاِ
ار  ساارده~ نات یک   Nepeta glutinosa:علمی

  ۲۵۰اسااات. این سااارده در حدود    نعناعیان  ایره
گونه دارد که بومی اروپا، آسایا و آفریقا اسات، و  

 وپ.است.هم نین به آمری،ای شمالی نیر رفاه

 ~.Marmota=ح. مارموت) ار سرده ِښېی 
ېیتت ج درر دادن، ارکیدنت د ت پِبیرگ لپ   -۱=  ښاِ

را پ   ماه پ ، یِاد ښاااااِ اافات= این مثااناه) پوتااناه~  
آرات نشااااسااااانت  و نای اے    -۲ن،ن می ارکدت 

 ِښ یفااو= در نای  ود آرات نشسان.
 = انفنار دادن، ش،افان.تت جئِښې

 مارموت.)سورا ~= غاررئز-ِښېی 
 = آ .َښڅ
څ هه د  یسن،  ا اند  = نای ریر تبرغه هات  ۱ښااُ

آدت لپ رهر سادد= اگر در ریر تبرغه برنند، آدت 
 بسیار درد می بیند.

 = آ  گوشت، سوپ.۲ُښڅ
ک جین ک ِجن چښاااااِ =  ناک  ورت یو بر او  ښاااااِ

 ِښههوین= او نسبت به او رود ار  نک می ورد. 
کیا  کیڅ چښاااااِ )ناات    اهیاسااااا یانگور فرنگ=  ښاااااِ

منارق    یهاوهیار م  ی،ی Ribes nigrum)ی:علم

  یمرکر   یکشااورها  یبوم  وهیم  نیمعادچ اساات. ا
  نی اسااات و در ا  ایاروپا و شاااماچ آسااا  یو شااامال

. انگور  شااود یکشاات م   یرور وسااکشااورها به
ماحده   االت یاسااات که در ا  یاوهیم  اهیسااا  یفرنگ
)به    وهیم  نیاسااات. اکمار شااانا اه شاااده  ،ایآمر

و    یو در تناد   شاود یم  دهینام (Cassis :یفرانساو

  ای   وهیساام م  هیاه  یبرا  یفرانسااو  یپرینیریشاا
در منرقاه    اهیاگ  نیا   .کااربرد دارد   کیاک  نییار

انگور    .شود یم  دهیارسباران به اشاباه تره تار نام
  تی مسااق   یهااسات با شاا ه  یادر ا ه  اهیسا  یفرنگ
آن   یهااکاه پشااااات برگ دهیابر دهیابر  یهااو برگ
رنو آن رردرنو و کت  یهاگچ  باشد،یبرنساه م

آن   یکه بلندا  کنند یم  دایپ  رییاغ  اهیساا  یهاوهیبه م
تات..رسد یمار م ۲اا  ۱/۵به   وپ.ت. ِ نید، ت ر 
  نک  وردن. =ئ،اجِښک
 = شنیدن.ِښ،اج

،جج،دج = شادونی) باشانده شادوچ، در بد شاان  ښاِ
 افغانساان~.
 = ش ت،  اک ورری.ِښ،ی ر
ذَج، ت= صاادای ښااُ = شاانیدهت امه اوار ا نه سااُ

ت=صاادای اان   اان شاانیده نشاادت و  اوار ا سااُ
 شنیده شد.

ذَججدج  ذجدجښ  چښاِ دنی، ښاِ باشانده شادنی) =شاِ
 در  ارو ~.

ذ،اج = آ  شاادنت د  روغن ار ڤ   ِروئ~، ارد ښااَ
 مه ښ ~د= روغن را بیرون ببرید، ایننا آ  نشود. 

ر گاچ   ،یُرر، گاچ سااااار ، گاچ محماد =  .  ښاااااَ
رد   ای  ،یسااور ~ یا)رده  یاساارده  ،.Rose sp))  و 

گونه    ۱۵۰به    کیساار  اساات که نرد گچ  ره  یار ا
  م،ره  یرر  ودرو در ن   یرو  یاصاال  یدارد. نا
  م،ره  یاسااااات و اااکنون در ن  نیکره  رم یشاااااماال
اساااات.گچ رر در نشااااده دهیرر  ودرو د   یننوب
  د یارویم یباه  وب  رانیا  یهااار ب   یاریابسااااا
اروپاا و    اناه،یا ااورم  یهاادر اکثر ب    نیهم ن
  اهیگ  نی. اشاااود یم  افت ی  یبه فراوان  رین  هیروسااا

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  یدر کشااورها   شاااریب  یمصااار  صاانعا  یبرا
 وپ.. شود یو فرانسه کشت م هیبلغارساان، ارک

 = بقه.ِښربیج
 = پله) رینه، نرده بان~.ِښربیَج،
ر  راښاِ بُرچ هه ڤسد، وت    ے= ماصاچ،  ساپیدهت ښاِ

ا ن لدڤسن= اگر سااااونی در دیوار   ساااپ ک ساااِ اه   
ا ن " ساپیده باشاد، آنرا سااون  ساپک ساپ ک ساِ   "  

 میگویند.
 =  . نات گیاه. ت. ویښ ک.ِښرڅ

ر  چِ ر  ر )ِکر ~ =.=  ښاااااِ = لغرناادهت ښاااااِ
 لغراندنت ِښر )ِکر ~ م.= لغریدن.

ر  رچَچ۱ښاِ = پاک،  ال ، انا ا  شادهت یت  ث چښاِ
رف  ک   ښاااارچ=این غ له بات  نا  ال  م   ث ښااات ښاااِ

ر   وشا    اساتت یے کهف  لئښ م   ات، ییو ښاِ
کیلو    ۲۵  کهف )یاک کهف اښااااا =)من~ یاک  راُت  

کهف  نو  ااال   یااک  و  بااات   ااال   گرات~ 
اِد اده ا ِدرو = این  -پااک، مرلقت ک  -۲گرفاتت

 مرلق درو  است.
َې، رچَِې، چِ رښااااِ ددند ا ڤُد -= لغرندهت اِکښااااِ

و رئښات نه بیفت= آنقدر لغرنده بود که ِدد ، ِویا
رفِ  ک م.   رفِ  ک =. ښاِ تدت گ~اشااه نمی شادت ښاِ

 = لغراندن، لغریدن.
 = صدای  فی ، صدای پا.ِښرچ 
 = شوربا، سوپ.َښرڤ 
رتښَار  رت   -ات -= شارتت ښا  حیا= شارت و حیات ښا 

رسناا= شرماندن.  =.= شرت ک.ت ښ رت ر 
= مهره های سار ، َمرجۈن-َمرجۈن چښَاَرک-ښَار

 .گچ سر مانند میوه 
 = شرمنده گیت ښ رِمنده = شرمنده.گے َښرِمن،ه
رن رنښاااِ = صااافی،  ے= صااا ، لشاات، نرتت ښااِ

 همواری.
 = انااومی. ش .ښښُچ

= گرفان محفلی اوسر    سجَرک-ساجر چښُاښ-ښُاښ
 اتار  نردیک یک رور تبچ ار عروسی.

ښاااااج پرحرفی، پرگوییت و   =پر حر ت   ئښاااااَ
مو رد ُ   نه ُست= پر گویی او  وشت    ےلئښ ښو

ښاااااوناه آمادت  =.= پر گویی ک.ت او لاپ  ےلئښااااا 
ښاااااو مهاک= او ریااد پر گویی ن،ن. ت.   ےلئښااااا 
 پُرِوسولے.

ارریق  = ارریق، ساورا ،  ِل ت ښا   =.=  ښَا 
ک.، سورا  ک.،   ندن، درون ک.ت یو شو~   
مو پا~ اند ا  ود= او  ار را در پای من   ندت 
بساچ اُت ِژنِ  اناد ا  ود= بیاچ را در بر  درون  

 ت. غ رم. کردت.
=  و ،  م هت یے ا ر   و، د  ښای   ښُات 

ف   ررا بگااو دئ= یاک  و  بگیر و این   نت ښاااااُ
=  و  ردنت ا پے در ت م.= ارسااایدنت  د ئ~ 

وه~ اه ام مو ا پے در ت ساشوسن= آنها ار من  
 بسیارمیارسند.

تَې، = لوله  وبی یا ار اسااا وان برای اناقاچ  ښااُ
 ادارا ارفاچ در گهواره.

ت ښ ڤدسک ~. = پ ان گوشات در روچ شا  ښَاد،د،
 = پ ان گوشت در روچ ش .

د  = آهن  ات)فرآوری ناشاااده~ت ژیر ار کوره  ښاااُ
ِکنسن، ام وت ند ِسپِن ِروئ~سن، کو ُښڤه= سنو را 
در کوره آا  می اناادارنااد و ار آن آهن بیرون  
می،شاند، آنرا آهن  ات میگویندت ښُاڤه دسااور غهڅ  
ڤ د ات الشاه سا ت= د ار مانند آهن  ات توی بود،  

 ا الغر شده.ام
تااا َرک   عالامای:  ناااات)اُشاااااناااان  = .  جاښ-ښاااااِ

Seidlitzia rosmarinus  ~  گونااه ار   کیاانااات

اسات با    یاهیسارده اشانان )سارده~ اسات. اشانان گ
و رعت شااور    ر،یر  یهابرگ  ک،یبار  یهاشااا ه

 گرید   یهانات .د یرویرارها مکه معموال  در شاوره

  هتیآ~ربوت آ~ربو  اتیآن  وبک اشااانانت اشااانان تل
رندت و  ل ان اساااات   اکسااااار   ار .غاسااااوچت   

اشاانان،    اهیحاصااچ ار سااوراندن شااا  و برگ گ
که در   آورند یبدسااااات م  ا «یا»کل  ییایاتل یاماده

  ،ی مانند صااابون سااار  یو ساانا  یمراکر صاانعا
  یگر شاهیو شا  شاتیابر  یهانښ  یشاسااشاو  ،یسافالگر

مغر   ریگ~شااه  نه  ندان دور ن در .کنند یاساافاده م

  ندهیآنرا  شااااک کرده و به عنوان شااااو  شااااه  یر
 وپ..کردند یاسافاده م
تَا  = کاام ، مرلق)کور~ت مو باا  ا کدر، ښاااااِ

نه وینت= بابایت مرلق کور اسات، هی  نمی   ث ا   
 بیند.

تَجسا  = تچ تچت یو ښاوڤد ا اِم سُات= شایر تچ ښاِ
 تچ  په شد.

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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ت پت ج انو کردنت هدند  ار پالیدن، نسا  -۱=  ښاِ
قهاپ، نه ڤود = هر  ناد در ااری،ی   ااِرکے ښاااااِ

  = بیهوده گاپ ردن، یااوه سااااارایی۲پاالیاد، نیاافاتت
 ت. هئپااو. .کردن

تیمب   = گمشاده، ناپدیدت احمد بسک ار پ سااس   ښاِ
ت، غ چ نِساات اده= احمد  قیمبا  سااُ ت  و، ښااِ سااُ
 بیک پسایو رفت و نا پدید شد، اا بحاچ نیست.

،ار= = ښاااِ  ر تسااامت کلمه مغلق، مثاچ. ب ند ښاااِ
 .ش،ار -۲کردنت  یدست در رفاهت شانه  ال

َ خَې، َ خ َچ،  ښاااِ = سااردرگت، در گی یت مو  ښاااِ
،    ک= کار من سااار در گت اسااات.ت.   کار ښاااِ

 ک    ک.
ِ،ن. = سردرگت، در گی ی.ِښَ خِېن  ت. ک    
ُ ر ن  ~. با گچ .silene sp=  .  گچ ساایلن)ښااِ

ت و انگشااااان پا رنو  سااایلن نا ن ها، ک  دسااا
 می،نند.
 = نوینده، کسی،ه می پالد.ِښَ ریج
َ سا  ، سات ~.= شا،سات دادنت ښاِ = شا،ساتت ښاِ

 ِښ، ست  یداو= ش،ست  وردن.
ُ تت  ُ،فاه    -۱=  ښاِ ک  دسات، سایلی، یک ا،ه ت ښاِ
ُ،فااه~ئاد  و ، یو  ڎاد  ت د   -= سااااایلی ردنت ښاااااِ

گری تت او  ِرهوسااات= یک سااایلی او را ردت و  
یو مو رد یے ا گر~ه ~اد= او   )ارتاات~ یاک ا،اهت

 برای من یک ا،ه نان داد.
َ تکت ج ِ تکت ج، ښااِ مو    ۲شاا،وفه کردنت  -۱=  ښااِ

څ دس  اے دئ=  ، فهسن ات، د ت ښا  مونسن لهک ښاِ
بگا~ار سااااایا  هاای من شااااا،وفاه کنناد و آنهاا را 

مقبوچ شااااادنت یِاد ِ نِاک نُر لاپ   -۲ت  کن  یااریآب
ِ،فڅ= این رن امرور بسایار مقبوچ شادهت او ت  - ښاِ

ِ،فڅ= او شاوهر هت    ار ِمم  ود ات، غ لت نه ښاِ
 کردی، هنورهت مقبوچ نه شدی.

ُ ت  څ مه پِاے، د ت اند ښااِ =پراکندهت دت ژیر ار ښاا 
اندار که پراکنده  یا ساااادد= ساااانو را در آ  ن

 میشود.
َ مبَا،  paxillus= . یاک نوع ساااااماارم)ښاااااِ
involutus =ت ا اناد و  ا ناه ُگل ِ،ن بیڅ ِمغوناد~

، مب ک  "ساااته     "مانند روی  ی ،ی اسااتت   "ښااِ
، مب ک ، مب ک   "ِ نار= ِمغوند ردی ~سد=    "ښاِ   "ښاِ

 مانند سمارم میروید.

َ نج  = دسااااگاه ی برای تفچ کردن درواره، ښاااِ
= تفچ کردن درواره با  ~ئد  نگک  وبیت ِښ، ننه  

درواره سااوران   نگکت د  سِاادار ِدڤے ا ~ه= 
 را تفچ کن.ت. ا رس ک.

=نات  وراک ،نان میده و گوشت در شوربا  ِښَ ن 
  ایر پِرئغ  و،  ثار می،ننادت ا گ ر~ه یسن  و ااا

ن اند سن گوښاااات  ود ام ایر، د  اه سااااورسد ~ 
، نه"بسښااد  ِکنسن=   وتای،ه نان را در کاسااه    "ښااِ

 وبی میده می،نند، بعد گوشاااات را باالی آن می 
 و این غ~ا بیشار در عروسی ها است.اندارند 

 ک کردن، ک    =  کذئ،ښاااِ ۈ :چښاااِ ۈ چچ
،د  دیااوت ا ،د  ِدیست! ای -ردنت ښااااِ را، ښااااِ
   ک.ک شما، ک  برنید.ت.    

 =پالیدن.ِښ ی،اج
ت  چِختت  = م روبه، سااا امان م روبهت وس   ښااِ

 ید ات محله یسن سن شا  ا گهښا = حاال  انه و  
 م روبه ابدیچ شدند.کاشانه شان به یک 

 = . یک گیاه  وشبو.ِښمِت 
= فردات اهت اه ا  سښاے  ید ساشو ٲت=فردا ښُامن 

 ید سااشو ٲت= فردا ا ر واساااگاری میرویتت ا اه  
  انه میرویت.ت. سحر، صبح.

مئذ چښااجمئذ مدذ چښااُ = شاایرار ت ُور اُت نُر ا ښااِ
کاردتت  ناور  اار   شااااایار  امارور  مان   او چ= 

ک ا مو رد دهک= کمی شاای ر ار  برایت  دوسااِ
 ت. نِما~. بده.
 = ب . ِښمئ~.ُښمئذ

= شنات ُور اه ~و ا اے مت تدچ سهر ِښن ج چِښن  
ِکن اُت= من باا دو شاااااناا این توچ را ری می،نتت  

ناو   ناچ  ~ئد ښاااِ = شااانا کردنت یو بشاااهند ~ئد ، ښاااِ
ناو  ~اد= او  و  شانا کردت او غ چ   ~ئد نه    اښاِ

 ڤهر~یے= او هنور شنا کردن را یاد نداری.
 = شناور.ِښن ج ر، ِښن جرذ ذیج
ن جر  ن جر ،  ج گ   ښااِ = نای برای    ج یگ   ښااِ

 شناوری، حوض شناوری.
 = شناوریت ِښناور  =.= شناوری ک. ِښن جر 
 ی دور کردن  ار.=  و  دو شا ه براَښنَگَرک
 = گو  کن.ِښنیج
~  Kestrel:  ی)ناات علم  ناهیِدل =ح.خا َرک ښاااااج 

اساات که در   نیار ساارده شاااه  یشاا،ار  یاپرنده
 ند   نهیکناد. دل  یم  یرندگ  قایاروپا و آفر  ا،یاآسااااا
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  ناهیو دل  یمعمول  ناهیگوناه دارد کاه دو گوناه دل
در دشاااااها و    ران،یمنارق ا  شاااااریکو ک در ب

بررگ ماانناد    یدر شاااااهرهاا  یکشاااااارارهاا و حا
 یم  دهیاد   ،یصاااااورت مهاانر و بوماهران، باه
 وپ.شوند.
= بادت ښااااو= =.= باد ک.) گندت در ایات  ښااااج 

او.=  ود را گاار ~ئاد  رمن کوبی~ت ښاااااو=  و  
 دادن)  ود را اا  دادن~.ت. ش ماچ.

 = روفان، باد اند، گرد باد.بُت -ښج 
 روفان، باد اند، گرد باد.= َ،خچ- ښج 
او= احریک  ~ئد = احریک، اهمتت ښااااورښااااجر

کردن، اهمت ردنت مو اه ښاور ِمم هه ~سن، ُور  
ااه پے  و  اار تهر ناه ِکن ات= اگر مرا احریاک  

باالی شااوهر  ود تهر نمی شااوتت    نهت ب،نند، م
بااه ت  یاا  د  یااِ سسن ښاااااور ~اد  و،  داو  مو  -د  

ردند و  ښااایڤداو= او را) در مورد من~ احریک ک
 آمد، دل  بود مرا لت کند.

 = احریک، اهمت.َ،خچ-هښجر
 = احریک گر، اهمت گر.ذ ذیجچښجر
= دچ بدیت امه رار~ ښااورښااور هه ښااجر-ښااجر

ِکښااااات، تناد  اای برئرسات= اگر دچ بادی داریاد، 
ښاور  - ای بوره دار بنوشایدت و  رار~ غ چ ښاور

 ِکښت= او هنور دچ بدی دارد.
 وښات اُت  =صادا، سارو صادا)شاوسات~تښَاَجسا 

 یر هاه ا ن  نیاد= دیادت  یری  -مو ار کهاچ هر
 ار سر من شوست گ~شت.

= شاااایر  انه، محچ  چچښااااجڤ،چجیڅجیڅ-ښااااج 
ک، شیر دنه.  نگهداری شیر در ای م.ت.ِک ار 

 = شیر.ښجڤ،
 و روغن. = م لور شیراََ ج-ښجڤ،
شااایری)شااایر    -۲شااایر  وارت    -۱=  خ ر-ښاااجڤ،

یام=این گوسافند شایری  رد ا  -دهند~ت دت م    و
 را ببر برای  ود.

=  .)کاهوی  ار جاښَا،-ښاجڤ،،  جاښ-ښاجڤَ،ک
کااان گااااو  اااام  یاااا  ~  Lactuca serriola-دار 

  ساااااالاهکیا  یاهیاگ   ااردار  یکااهو  ایاکااهوئا ک  
  .شود یم  ریدو ساله که اوسر ب~ر ا،ث  ایرمساانه  
 ،ینسباا  س ت و او  ال  یهاساته  یدارا  کاهوئک

به    چیماما  د یمنشاع ، به رنو ساف  ییدر ب   باال
آن نسباا  بررگ،    یهادار است. برگترمر و رگه

هساااااند. کاهوئک    یبه آب  چیبه رنو ساااابر ماما
اا    ۳۰با ارافاع    سااااایاسااات به صاااورت ا  یاهیگ

 وپ..ماریسانا ۱۸۰
 .وا -= ب . ښوڤد کجاَښ،-ښجڤ،
َجک مشاات)یک مشاات~ت   -۲ک  دسااتت   -۱=  ښااَ

یے ا یا چ مو رد دهک= یک مشااات آرد برایت  
کسن اند م.= الغر شدن) بسیار~ت یو ِغ~ه  بدهت ښ و 
~چ= آن ب ه بسااایار الغر شااادهت  کسن اند ښاااُ و  ښااا 

کسن اند سِاڅ= پیری در یه  پیر  ره گدر، شا    ښا و 
 بسیار الغر شده است.او)مث.~گور شود، حاال 

ت اے    نشاساانگاه= کون، مقعد،  ښاجن ت  و ا ساِ
ِربیداو= نشاساانت رور  بر درار یو  و ښاونے  
ت اے ناه ِربویاد= اماات رور او در ناای  ناه   ساااااِ

 نشست.ت. ش ر~یځ.
جئر  جئزن چښاِ =  و  درار، عصاا  و ) ار ښاِ
ڤ ر کهاچ ارد ~اد= باا  ت  ت و  -  ا تائشااااا،اار ی~ت  

 .ث ت. ما عصا  و  در سر بر ردت.
 = کربام.ِښجین 
 = ار کربام سا اه شده.ِښجینِېن

ُگچ ت  = گچ شاااپرک) گچ تاصاادک~ښاا چپََرکچُگ 
د ک،  بررسااانک،  برب )نات    نی بر   ای  اریتاصااِ

باه    ی~ کاه در را  ساااااناTaraxacum:  یعلم

قون   شاقوم معرو  اسات گ  ایر ر  شا    سات ی اهیر ر 
بااه ارافاااع    یمیو دا  یعلف   ۴۰کااه ساااااااتااه آن 
به    یاشااهیر یدارا  اهیگ  نی. ارسااد یم  ماریسااانا

  رآباهیباه ررد و پر ار شااااا  چیاماا  یارناو تهوه
  یتااصاااااد معمول   یهاااسااااات. گاچ  درناویاساااااف
«Taraxacum sect. Ruderalia  و  »

«Taraxacum officinale Weberیا « دساااه  

ار  انواده    یکه همگ  دهند یم  چیار دک را اشااا،
~  Asteraceae)  یساااااباد  یهااگاچ  یدارا  اهاانیاگ

  «،یب ر    ی»ِهند با  یهابه ناتهسااند. گچ تاصاد که  
معرو     رین  ریو دنداِن شاا  یب ر    یِ کاساان  ار،ی برب
رور  کاه باه یمیو دا یاسااااات علف  یاهیاگ  اسااااات 

ها، در وسار  ها و دشات مررعه  شااری ودرو در ب
  یها نیها و رمرار، کنار نادهشاوره  هی من، حاشا

  اهیاگ  نی. اد یارویدر هماه ناا م  یرورکلو باه  ریباا
  کی اساات که اا    یابه رنو تهوه  یاشااهیر یدارا

. ساااااته و  رسااااد یمار )و به ندرت اا دو مار~ م
 .وپ است.  درنویسف  رآبهیپر ار ش  اهیگ  نیا  شهیر
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 = شاپرک.ښ چپََرکښچښ  +چپََرک 
او = ~ئد = پر ردن) باچ ردن~ت ښاااه پهرښااا چپ ر

 ث پر ردنت او بشااهند رتاصااے نه ڤهر~یئت، ِدساا  
ا ~ه~ = او  و  رت  نمی اوانی و همینرور  

 باچ میرنی.
 = . گچ نعفری.ښ چپ تَجۈنچگ 

اوت،   شااااه=  ښااا چ،جذ چښااا چ،ج،ښچښااا +چتجذ 
در ات گاچ دار ماعل ق باه  اانواده  اوت    یاگوناه

ننو     یایآساااا  ی، و بوم(Moraceae) سااااانان

  ساااگاهیدر ت در ر  نی. کاشاات اباشااد یم  یغرب
بر وردار    ی نان روالن  ی انهیشاااایار پ  ا یبوم

انواع    یعیگسااااره  رب  اوانیاسااات که مشااا،چ م
مشااااا    نمود. در   قیرور دتم ال  آن را باه

اوت ار همه  ، در ت شااه(Morus) هاسارده  اوت 

آن گاه مم،ن اسااات اا    یار اسااات و بلند کو ک
مار~ برسااد، و در صااورت عدت    ۹پا )حدود    ۳۰
.  ماند یم  یبه ش،چ بواه بات  نییدر سن  پا  یدگیرس
 ده یادارد و بعضاااااا  د  یروالن  یدر ات عمر  نیا

شااوت بررگار    وهیم  دهد.  وهیشده  ند صد ساچ م
  ایا  رهیاسااااات و رناو آن ترمر ا  د یاار اوت ساااااف

و مربوع    نیریا  ار  و شاااااو مره  یارغوان
به صاورت  ات، پ اه    اوانیشاااوت را م  اسات.

 وپ. مربا مصر  کرد. ای
= ا اه ای،ه در پهلوی ایر اصاالی در ښاا چ، خ 

دا اچ  ااناه می انادارنادت ا ووم ایر اے، ام 
" در ښااه ده ت "و  اے  ار دنه ساار ساادد=  

)  باالی ایر اصااالی اسااات و باالی آن  هار  انه 
 شروع میشود. برر  رورن~

= کابوم شااا ت  و~ت اند ا و   لَجَ ،چچ-ښااا  
اننوڤاد، یے تهاد باه نااکه  اناد انادیود  و، در 
لی ځد ُست= در  وا  او را کابوم ش  گرفت، 
ار نای  ا،ان  ورده بلند شاد و شاروع به لرره 

 کرد.
نس = شابانه، در شا ، ار -ه= شا ت ښاهبښا  

 رر  ش .
 = ک ه برای پوشیدن ار رر  ش .ت قے-ښ  
 = شهر.ښ ر

 ن)در کاررن    -۱=  بینج   ښاااا ر،  ښاااا ربینج
 گچ آفاا  پرست. -۲پامیر کشت میشود~ت 

 = شهرساان.ښ ِرستۈن

 = شهر گشاه.ښ رَگښت 
ِحت  = انااومی،  ښا ر  اسات در   یاندام  ِرهدان  ایر 

در آن   نیباادن ننم ماااده پسااااااااانااداران کااه نن
فرا   مانیاا هنگات را  کند یونود آمده و رشاااد مبه

وارونه در محوره     یگ ب  کیرسااااد. رحت مانند  
مثانه و رکاوت ترار   انیلگن و در  ر وساااار، م

انه و گردن رحت اسااات و    کی یدارد. رحت دارا
مهبچ )واژن~ در سامت دا چ بدن به رحت ماصاچ 

دارد.   یعضا ن  تیضا   یهاوارهی. رحت د شاود یم
عضا ت بدن    نیاریعضا ت، تو  نیا  قت یدر حق

 عضا ت اسات که  نیرن هسااند. انقباض هم  کی
و باعث    شااود یم  د یشااد   اریبساا  مانیدر هنگات را

  کهی . وتاگردد یم  مانیدرد را  ری روچ نوراد و ن
  ماری ساانا  ۵٫۷رحت انها حدود   سات یحامله ن  یرن

  ۳۵عرض دارد و در حدود    ماریساانا  ۵روچ و  
ابعااد و    یاماا پم ار بااردار بااشاااااد یگرت ورن م

 وپ..ابد ییم  یورن رحت افرا
 = شهری. ښ ر
،- ښاا ر عل  گربه    ای    یساانبچ الر= .  جاښااَ
علم)   یاه یااگ  ~ Valeriana officinalis:  ینااات 

اساااوار و  ندساااله دارد و در   یاساات که بواه ا
 ی. داراد یارویم  ایاار آسااااا  ییهاااروپاا و ب  

ااا    ۵۰  نیباا ارافااع ب یاکواااه و بوااه  یاشاااااهیر
در ر    اهیگ  نیا  شاه  یر   .باشاد یم  ماریساانا  ۱۵۰

اساات و ار آن   ییارر  دارو  یدارا  رانیا  یساانا
ب   اعصاااا ،  وا  آور، ضاااد به عنوان آرات

کننده غ~ا و ضااد هضاات ،یاشاان ، درمان افسااردگ
  نی ا  یعل  گربه برا  نات  .شاود یاساافاده م   هیپدچ
ها را به  آن اسااات که گربه  یژگیار و  یناشااا  اهیگ

اثر روان گردان در   یو نوع  کناد ی ود نا~  م
  نی د ی نیونود آکا  چیبه دل  ت ی اصااا  نیها دارد. انآ

بدن    یهااسات که به فرومون  اهیگ  نیدر عصااره  ا
بر   رین  یاثر مشاابه  اهیگ  نیها شاباهت دارد. اگربه
  یدارد.  وا  درمان   ییصااحرا  یموشااها  یرو

  یاه یگ   ی)عل  گربه~ سااانبچ الر    یسااانبچ الر
رور  و  ند ساااااله که ساااااته آن به  یاساااات علف

به    اهیگ  نی. ارود یاا ارافاع دو مار باال م  یعمود 
کت در ت، در   یهادر ننگچ  یصااااورت وحشاااا

منارق    شاااااریها در بو گوداچ  بارهاینو  هیحاشاااا
  ییبو  یدارا    یالر  سانبچ  .د یرویم  رانیو ا  ایآسا
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را ار فاصااچ   اهیگ  نیا  یمربوع اساات و گربه بو
و در   رود یداده باه رر  آن م    یدور اشااااا 

  یو ار بو   پردارد یم  ریاررا  آن به نساات و  
برنو      یساانبچ الر  یها. گچشااود یآن مساات م

  .اسات   یاو به صاورت  وشاه  یصاورا  ای  د یساف
آن اساات و    شااهیر  اهیگ  نیمورد اسااافاده ا تساامت 

ار ساه سااچ عمر     یکه ب  یاهیگ  شاهیمعموال  ار ر
پم ار  شاک     ی. سانبچ الرشاود یدارد اساافاده م

  ی. رعت آن الښ ول د یآیدر م  یاشااادن برنو تهوه
 وشاابو و معرر اساات. عرر آن پم ار  شااک 

 وپ..شود یم شاریشدن ب
شاااه اسااپ رغت، شاااه اسااپرت )نات  = .  ښاا سااپُِرخ

ار   ی،ایا~  Tanacetum balsamita:  یعالاما

در   ژهی وشااااابواسااااات کاه باه و  ییدارو اهاانیاگ
ها که رشاااد آن و اابسااااان  شاااود یم  افت یمراغه  
. عرم آن رنااد یگیعرم آن را م  ابااد یاایم  انیااپااا
  یبرا   نیو هم ن  اهیدرماان دچ درد و دچ پ  یبرا

  دو دو  و آب  ،ی وشاااابو و  وشاااامره کردن  ا
  حاانیآن را باه ناات ر ی. بر رود یباه کاار م اریا 

 هپُِر .. وپ. ت. ښهاند عروسان آورده
= ت   ماهیگری،  نگک  ښاااا  ،  ښاااا ساااا 
 ماهیگیری.

تَن-ښااا    سااااون شااااه) سااااون مهت  انه  -۱=  ساااِ
ا، رد  -اواا،ااه، امیادت اوناد او ڤِرا    -۲ت  ~پاامیری

د  اڤسن ات یے  ے پ روا نِست= برادرت برای  
اساات، به همین  ارر پروایی کساای او  او اا،اه  
 را نداری.
 = . نوع بات .۱ښ ش
 بیضه.= ۲ښ ش
= نت، نمناکت ښاهک رئښاااو= نت گرفان.ت.  ښا ،

 و  وا، ښ   نت.
= برآمدگی، لبه، رات هت اے ار ا  و، ار ښاا  

ا گاا  ک لاه ~ها~ ٲت= برویت باه لباه کوه و ار آنناا  
 پاهین ببینیت.ت. پ ره.

ه یسن=  ښا ن  = شااه رادهت یو ا ڤُد، یعنے ام ښا 
 او شاه راده بود، یعنی ارنسچ شاه.

را کشات ~= کساانی،ه    چښاۈ چگ ردن)گ ر  ښاۈ 
 می،نند.ارعل  هرره پاک 

پاک کردن کشااات   ،کردن  نیون=  یدن،  ښاااۈ 
و ود  هرره  ښااااادچرو  ارعل   ِ نِ،سن  دهاا~    ت 

ارعل  هرره پاااک  را  کشاااااات  رن هااا  ِکنسن=  
 می،نند.
ه  یده عل  هرر  =جاښ- چښاۈَج،جاښَا،-ښاۈ 

 شده ار کشت.
ایشااه...~ت یت  = سااورا  برای دساااه)ابر،  ښااۈچڅ

څ= ساااورا  ابر برای   ا ڤهر دسااااه ار ا افل قه ساااِ
دسااااه ا  فرا  شاااده اساااتت ِ   ار ښااادفڅ=  

ِ     ث پرشاده، پرشاده اا آ رت یه گ ر~سنت بغ غ م  
ار ښاادفڅ= او)مث.~ تاشااق را پر کرده و بی غت  

 رده روان است) ورده روان است~.
 = شاتت ښدم ،ے= شامگاه.ښۈ 
شاااک  ښاااۈن که ار رریق آن = گردنه  یک یا م 

پ  می،ننادت ُور  و ِرنااښ ښااااادنسن ڤیم اُت= من  
 ت.پُفین ک.   گردنه های م شک  ود را بساه می،نت.

 = داماد داری.َگر  ښۈنېے
 = داماد.ښۈنېے
 = تسمت  ار  انه در ریر رورن.بَن،  ښۈن 
تر  کردنت ُور    -۱= ذئ، چښااد :چښااد چچ۱ښااد 

در ت سشت  و او~ بُن سن ښس  ~هت= میروت ریر  
ریر ریر کردنت  دها~ ااه    -۲اوت را پااک کنتت  

و  ~اښااڅ ~سن ښااس = آنها با  و  ها پشاات را 
ریر ریر می،ننادت اوچ ودن ِوښااااا، مبسن، بعاد ااه 
ښااسپ ~سن  و، درو نمد مالت سااسن=اوچ پشاات را 
ح نی می،نناد، بعاد باا  وبهاا ریر ریر می،نناد و  

 شروع می،نند به نمد مالی.
 =  و ،  م ه.۲ښد 
 ریر کردن پشت. =  و  برای ریرذارگ-ښد 
= ساانو مساارح ک نت دت ا مو رد دهک، ښااد،

را بمن    اماکے دت اے سائو اُت= آن سانو مسارح
بااده، امباااکو باااالی آن  رد)نرت~ می،نتت ا اے  
اے   ا  یااه  ناا~ا ت  مقبوچ،  ک~=  ریځاا  ریځ)ر  ر 

ریځ ِنناو، ِدم ِ شااااروی اد  ا     نه بافت=  ث ر 
کاه ام،اان    مقبوچاو)ماث.~ نا~ا  اسااااات، آنقادر  

= باه رمین انادا انت ار ا  و  ~ئاد ناداردت ار ا  
 = به رمین  ود را اندا ان.~ئد 

 = سنگی، نور شده ار سنو مسرح.ښدِ،ن
  یا آالبااساااااار نوع اوده ایا  یُر اات گ =  ښااااادا 

سانو گ  اسات که ماراکت،  ر  مانند،    ردانهیر
 اد یکه ر  یگ   ر ات  .باشاااد یم  د یساااف  ای  رنویب

بر       ب یو فاتد رگه است و ارک  ست یشفا  ن
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باشاد   تیکه ار کربنات کلساآن  یبه نا  یر ات آه،
اسات و بر       درنویو ساف  تیار ساولفات کلسا

. ار کند ینو  نم  دهایدر برابر اساااا  یر ات آه،
ساااا ان لوحه و سااانو تبر   یهت برا  یر ات گ 

 ورمشاااااه رین  د یااساااااافااده کنناد و باه ر اات ساااااپ
را   یشاامیابر  یبا ن   یاگ  رشاااه  ساانواساات.
بررگ  ر   یهاپولک  یاسااپار و نوع دارا  نیساااا
  ر ات  .ند یگویم  ت یو شاااافا  را ساااالن  رنویب

و    دهند یم  قچیاساپار را بر  و صا  نیو سااا  یگ 
اما کاربرد   کنند یاساااااافاده م  ینیاهدا  ارئ  یبرا
وپت ا   کت، محدود اسااات.  یسااا ا  چیها به دلآن

فے  ود= با ر ات حنره  تاے یشت  و ووژره سااا 
  اک.-ت. س فے  ود را سفید کردیت.

مواد  وراکیت یے ښااه  ا مو رد   -۱=  ۱ښااد 
ڤِر = برای ناان شااااا  مواد  وارکی برایت پیادا 

ت  حصااه، ب  ، مقدار غ~ا برای ی،مرابه   -۲کنت  
ښاات یساات= برای نان شاا  وڤسگه ره، یے ا گ

 شت برای ی،مرابه است.ویک مقدار گ
 = ب . شست.۲ښد 

 = پشیمانت ښسمدن م.= پشیمان  .ښدمۈن
= شاااایوه) نات نهیچ در والیت بد شااااان  ښاااادجه

افغانساااااان~ت ښاااایوه تدچ پے ار ت کهچ= توچ  
باال ار ار ار ت اساتت ښاسوه ښائڤځ= مهت نیسات،  

ارد ښاااسوه ښااائڤځ، یِد اه نه فهمت بی افاوتت دت  
دسڤسن= برای او)ماث.~ بی افااوت اسااااات، او این  

  یر ها را نمی فهمد.~
ئت  ث= محاف ت، دچ سو انت او  و پُڅ ښئت جثښئ

بااه ب ااه ات دچ می  مونااد کااار ِرمے یے= او 
 و  ت  ساااااورانی و ب ااه مرا ب،ااار روان می،نی

، سااه پِم  ث ااو= انبلی کردنت بهم  و ښاائثښاائ
 ی بم است، برو پشت هیرت.ژیر= انبل

 = گاو)نر~. ښیجښچ  چَښجدن چښیجدن چښیجچخد  
 ئت، د -اند بدنه-= ار گاوت ښا  ان،-ان، چښَاج-ښایج

تویناد= گوشااااات گوسااااافناد را بناات گوشااااات 
ت= گوشااات ښااااند گو-گاومی وری) ماچ~ت ښااا  

 گاو.
ند ُغله)ُغلله~ ا= -= پوسات گاوت موبۈسا -ښایج

 من پوست گاو ک ن دارت.
،-ښاااااااایااااج الکااا  رهیااااااا  =ِجذېااااَ   -ی بااااچ 

bombycillidae(مشااا صاااه  ~  ۱:  اعداد گونه ها  

مانند آن اسات و    شاتینرت و ابر  یپرنده، پرها  نیا
.  باشااااد یم  یشاااامیدت ابر  ریآن ن  ینات علم  یمعنا

ترمر اسات و    یالکباچ  یار شااهپرها  ینوک بر 
به رنو ترمر   یو ساادر  یبوهم  یهایالکدر باچ
بوده و    یپرنده کوااه و تو  یپاها.  باشاااد یم  یالک
ها   شات  اها،. پباشاد یم  ریاها و کاکلشاان نوکباچ

ار   اهیسااا  یرنو اسااات و  ر  رهیو نوک پرنده ا
  ری نوک ن  نییپا  ی. پرها،ند ی شاامها عبور م  انیم
کوااه اساات و    ی. دت باچ الکباشااد یم  اهرنویساا
  .باشااااد   یترمر م  ایمرب  مانند آن ررد و    یاناها
هسااااند و در   نینشاااشاااا ه  یپرندگان  هایالکباچ
  یاصااال   ی. غ~اکنند یم  یرندگ  یشااامال  یهاننگچ

آنها را ار آغار فصاااچ اابسااااان اا شاااروع بهار،  
اوت،    ،یهم ون اوت فرنگ  یفصااااال  یهاااوهیم

  چی انگور و رغاچ ا اه اشاااا،   م،یامشااااک، گ
نوانه و  ود   رهُ یار ش  ری. در فصچ بهار ندهد یم
  یهاا پرنادگاان در رماان  نیکنناد. ایم  هیاهاا اغا~ گاچ

 پردارند یم  ریگرمار ار سااچ به شا،ار حشارات ن
  وه  یکه م  یدر منارق  ایرا   شااااانیهاو معموال  النه

آ    ی،یآنهاا را در نرد   ایا  کنناد یفراوان دارد بناا م
سااارند اا باوانند حشاارات در حاچ پروار در   یم

 دپا.آننا را ش،ار کنند.
 = هساه سی .ښئَک،
 = پاسبان حیار اابساانی برای  ارپایان. ښئذچبۈن
= شاااااالاه، رویلاه، حیاار ااابساااااااانی برای  ښااااائاذ

  ارپایان.ت. ښا~، تِراو.
= نات کرمک ررد رنوت ا  چښاایرَ ،۱ښاایر 

کرت    -"ښاااایر="درار ات ریرد ات بِِرک  یرت=  
 درار، ررد رنو و باریک است.

پاک،  ال ،  الیت مت    -۱=   چښایرَ ،۲ښایر 
رڤا رد  یر ڤود، ارد گوښاات -ت مو-ښاایرځ ک ښاا 

نِساااات=  را این شااااوربای  الی برایت آوردی، 
ت ښایرځ ک،  و  -ل ت او  -۲شات نیساتت  ودرآن گ
  -۳پِنِځ= او ل  اسااای، کاالیت را بپو ت پوښاااک  

ت مو ځ  رد ده، ود، -بدون  یریت وت ښایرځه ساِ
ُور اُت وت بِنئساااات= سااااورن بدون اار ای،ه بمن  

 ت. ِشل ک. دادی، من آنرا گت کردت.
= دو ان، ارمیت کردنت لُق ل پهر ښائرست،  ښائز،اج

و اے هااو اناد درکاار سااااادد= کااالی کهناه را 
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ر وتات درو کاار می ارمیت کنیاد)بادوریاد~ کاه د 
 آیند.
=نای برای گ~راندن ج یگ -ج گ  چښاائ -ښاائ 

رڤِداچ  شااا  در اابسااااانت ایڤد لپ هه ڤسد، ار شااا 
نایگه  و ښااافهسن= اگر پشااه  -له  ِکنسن ښاائ 

یاد باشااااد، در ل  رود  انه نایی برای  وا  ر
 ناگه. -کردن نور می،نند.ت. ښ بار

 =  وا  کردن.ښئد،اج
 ن.= لت و کو  ک.، رد ښید،اج

 =ورت، الاها ، نو )اکنه~.ښینچبۈښ،
 = نو دامی.ښینچېج  

 ت. کبوت..=  اکساری)رنو~ښین

= اکساااری  ج جښمث  -جججښمذ   چښااین-ښااین
ناد  -نه  م  سن مو- ااچ  ااچ)ل،اه ل،اه~ت ښاااااین

~ییدن= گوساااافند های  اکساااااری  اچ  اچ دو 
ریځ  -رٲم دارتت شااایِن ښااین نو  ات و  کهچ ر 
 اکسااری  اچ  اچ و سار دسااور= رنو شااهین  

 وگ است.کآن مانند 
ځست  -=  شات آبی،  شات  اکسااریت ښاین د -ښاین

ت   یوچ= اگر  شاات  اکساااری  ژِمم ڤسد، ُور اُت و 
 هت باشد، من او) مث.~ را دوست دارت.

ساااته های  شااک ناشاایرعلوفه ای   -۱=  ښااین 
بقایای ساااته   -۲برای سااو ت اسااافاده میشااودت  

 های  شک علوفه.
:  ی سانند الښ، کات، کهات )نات علم .  = اجذ-ښاین

Hippophae rhamnoides  گوناه ار   کیا~ ناات

ساااانند الښ  وپت گیاه  ساااارده ساااانند الښ اساااات.
مار   3اا    1 اردار و به ارافاع    ساااات یدر ا ه ا

آن   یونود دارد ناات علم  یکاه باه حاالات وحشااااا
  یباه معناا   Hipposاسااااات و ار دو واژه   یوناانی

  چی اساات  اردار اشاا،  یکه نباا  pheosاساا  و  

  یا یدر ا ه در اروپا و آسا  نیاسات اناشاار ا  افاهی
و شااماچ   نیاساات و اا مغر     یو مرکر  یغرب

ها ا  یما   یاپا  ایاااماااالایاغار   در  و  در   رانیارود 
و راالقاان و دره   ناانیارافااعاات البرر ااا آ~رباا
 یباغها ب،ار م  نیپر   یکرچ اناشااار دارد و برا

در ا اه باه   نیا  تیضااااا   یهاا  شاااااهیرود. ار ر
شاود که   ی ارچ م  یاریبسا  یساهولت پا نوشاها

 یا هیارا در نااح  اهیا ود مونباات انبوه شااااادن گ

نهات اسااااات کاه در   نیآورد و ار ا  یفراهت م
  یر ی نلوگ  یبرا  اهایساواحچ در  یماساه ا  یاراضا

 یدر ا ه را م  نیا  یماسااه ا  یار حرکت اپه ها
  یکاارناد ااا باه ساااااهولات بر اثر انبوه شااااادن نلو 

درار و    ی. برگهاائرد یاپاه ها را بگ  نیا  شااااارفت یپ
و باه    6ااا    5  یو باه درارا  ری، نوک ا  کیاباار

مار دارد. پهنک برگ آن فاتد   یساانا  کیعرض  
کوااه است سرح    اریدمبرگ بس  یدارا  یلدندانه و
  یآن به رنو سبر  اکسار   یپهنک برگها  یفوتان
ار  دهیاو پوشااااا یآنهاا نقره ا  یسااااارح احااان یول

آن که در   یاساات گلها  یبه  رمائ  چیما  یفلسااها
سااااابر   چیاگردد ، رناو ماا  یاوائاچ بهاار  ااهر م

ا    وهیباشاااد. م  یدارد و بر دو نوع نر و ماده م
و   یباه رناو ررد و ناارنن  یکرو باا  یکو اک اقر

:    یاسااااات. دوران گاچ ده  یرعت ارشااااا  یدارا
ها :    وهی رداد رمان برداشاااات م  –  بهشاااات یارد 
 Hippophae). رشااااادت  ااا آباان  بهشااااات یارد 

rhamnoides  ~  شااااا ه های ضاااا یت آن برای

~غااچ و میوه و گاچ هاای آن برای آرای  و م یت  
اے اه ِمم  انگه داشاان دسااان اساافاده میشاودت  

 بهره سدد= سنند الښ هت میوه دارد.ت. گ چ شو~.
= . درمنه، یوشاان، ار ) نات علمی:  ڤِ،یر -ښاین

Artemisia rutifolis~ اهان شااامچ  ننساای ار گی

گونه گیاه ار ایره کاساانیان هساااند    ۳۰۰اا    ۲۰۰
کاه کپاه هاای  وشاااااه ای و گاچ هاایی معموال الښ  

 دارند.وپ.
 = صبح و ت، سپیده صبح)گچ صبح~.ښیندَ ،

=  ار  کردن) در  شات~ت ار ښائجت ج چښائج،اج
مو هست ُغبار ~اد  و، مو هست شاااِ  ښااائوت= در 

 رااو.ت.  ِ   شت من غبار رفاه و حاال می  ارد.
 =  واندن.ښئیت جښئی،اج چ
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