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 چ
 

 = چابک. چابُک
چید کردن؛    - ۱=  چاپ  در    -۲چاپ  کردن  تیپ 

 ماشین) ماشین تیپ(. 
 = چاپ. ۱چاپ
سیایے  ۲چاپ کن(؛  خشک  کاغذ  =بالتورکاغذ) 

مو چاپ  دے  نِست،  قاق  سیایی  -َغل  دهک=  رد 
 هنوز خشک نشده، بالتورکاغذ را برای من بده. 

 = چاپلوس. چاپِلوس
باغ باغ  چار  پارک،  ت=  ~    ے کالن؛  دے  تر 

 َشطرنج باز ٲم= بیا در باغ شطرنج بازی کنیم. 
 = چهار پایی) بوت دوخت محلی(. پاگے چار

َچښم باالی  چار  در  سفید  خالهای  چهار چشم،   =
د، وے  ند ڤ  -د موچشم ها) در مورد سگها(؛ ~ ک  

یک   ِجناو=  څېم  خال،  یِگه  تے  کهل  ېن  څېم 
بودند،  سگ)نر( داشتم، باالی چشم های آن خالها 

 مانند چشم. 
چارئځ( ۱چار چارېن،  ڎئد=  )ج.  چار  شوهر؛   =

 شوهر دادن؛ چار چ.= شوهر ک. 
 (. ۴= چهار)۲چار

چاراَنِگښت گیری  چاراَنُگښت،  اندازه  واحد   =
انگشت   تا  اشاره  انگشت  چاریک)از  طول، 
کوچک(؛ یِد کاله ~ کهم ڎو گهز= این تکه)پارچه(  

 یک چاریک کم دو متر است.
 = چهار راه. چاربوند)چار+ پۈند=چهار+ راه(

 = با چهار کنج تیز، چهار ضلعی. چارپره
 = چهار تراش. چارتِراښ
 =چهار ضلعی) کاله(. چارتَرک

ېن ڤهر،    ~ =پارچه، تکه، قنداق؛ وېڤ  ُجلَک-چار
را   ها  ترکی(  قنداق)غنداق،  ا م=  ِوښتَک  ڤِرا  تو 

 بیار، برادرت را قنداق میکنم. 
خزیدن به زانو ها، چهارغوک؛    - ۱=گالنچِ -چار

مو ِرزین َغل ~ نه ڤهرڎېد= دختر من هنوز چهار  
پۈند تیزد= چارغوک راه    ~ غوک کرده نمیتواند؛  

گال چ.= خزیدن به زانو ها،  نچِ -چار  -۲میرود؛  
 چهارغوک  کردن. 

برای  چارَچلَک بام  در  ضلعی  چهار  قفس   =
ِکنېن   ڎارگ  ته ~  نگهداری شیردرتابستان؛ وے 

چهار    خو، قفس  یک  تے=  یم  یېن  ِربے  ښوڤد 
نگه   شیر  آن  در  و  میکنند  جور  را  ضلعی 

 میدارند.م. شېراوېځ، شیراوېځ. 
 = شوهر کردن. چید، چار چے-چار

چارخهط  چارخهط صلیب؛  =چهارخط، 
د  کردن،  سرزنش  کشیدن،    ور تیژداو=چهارخط 

کسی صلیب کشیدن؛ تو شچ چیز مو پیڅ ارد ~  
 میکنی؟ تهژے؟= حاال چرا مرا سرزنش 

 = شوهردار. چاردار
~  چارَدست َدَرو  مرکهب  تاخت؛   ، چهارنعل   =

َست= خرشروع به چهارنعل کرد؛ ڤارج ته اول  
ث پۈند تیزد، بعد اس وے ته یوبیه ِکښت،  -آسته

د ق ِکښت خو، َدڎ ته تر چار دست  -پِس وئث ته د ق
آن   از  بعد  میرود،  راه  آهسته  اول  اسپ  دېڎد= 

آن یورتمه کشیده میکند،  یورتمه میکند، به تعقیب 
 بعد در چهارنعل می درآید. 

 = چهار زانو. چارزۈنے
عنوان  چارسو به  مهمان  برای  چپن  و  =دستمال 
 تحفه. 

رو به زیر با پا های خمیده؛ یو ته  -۱=  چارغۈږ
اولَث ~ ښئفڅت= او اول سر به زیر با پا های  

روی زانو ها؛ ~ ِمس    -۲خمیده بخواب میرود؛  
تیزد=)او(  -یے زانو  گۈن  به  روی  وقت  یگان 

څ= ای بچه بخیز،  -میرود؛ اه ڎه انِدځ، ~ بهس و 
جنبان.م.چار  نه  زیاد  را  هایت خود  زانو  - روی 

 ِچنگال. 
 = مرد، نفر. چاِرک
 ارپا. ه=حیوانات اهلی، گاو ها.م. مال، چچاروا

اهلی؛  چاروادار حیوانات  =دارنده 
 =دارنده حیوانات اهلی. ےچاروادار

 عالج، درمان. = چاره،  چاره
 = نامزاد. چارېځ
ته ~  ۱چارے = گوسفند کالن محلی؛ غ له ِمږیج 

 میگویند. "ےچار"لۈڤېن= گوسفند کالن را  
دچار شدن،  ۲چارے ڎئد، چارے س.=  : چارے 

 مالقات کردن. 
 = هوا پیما، طیاره.م. کېمه، جاز. چاز، جاز

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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چاسنودېجچاسنُ  چاسن  دېج،  چاسنودی،  =  دی، 
 چاسنود)دربدخشان افغانستان(. باشنده 
= بیماری تب مالت یا بروسلوزبه  دهرڎ-دېجچاسنُ 

مهم  از  یکی  بیماری عنوان  مشترک  ترین  های 
که    بروسالگردد. باکتری  انسان و دام محسوب می 

از  ایجادکن وسیعی  طیف  است،  بیماری  نده 
سازد. این  اهلی و وحشی را مبتال می   پستانداران

در دام، کاهش    جنینبیماری به علت ایجاد سقط  
دام   عقیمی،  شیرتولید   نازایی  و  و  مبتال  های 

تب   بیماری  به  انسان  ابتالی  علت  به  همچنین 
بعد   دو  از  همواره    بهداشتی و    اقتصادی مالت، 

می  قرار  توجه  ا  گیرد.مورد    ی مار یب   ن ی عامل 
م   ی ها گونه  است   کروب یمختلف  انواع    . بروسال 

  ر یبشرح ز  یی ها ه یل سوشام  وانات ی بروسال در ح
بروسلوز    .  ۲، )بز(  سی تنس ی بروسلوز مل. ۱ :است 

  .۴،)خوک(  س یبروسلوز سو   .۳؛آبورتوس )گاو(
  .۶،بروسلوز نئوتوم  .۵،(ی)سگ   سی بروسلوز کان
او  ان    ن ی ترع یشا و  .)گوسفند(  س یبروسلوز 

تب مالت در    . باشد یم  س یتنسیدرسراسرجهان مل 
گوسفند    انسان: خوک،  گاو،  از  مالت  بز    ا یتب 

اما از انسان به انسان    ابد یی آلوده به انسان انتقال م
ساز بدن مانند  خون   یاعضا   ی. تب مالت روریخ

  ر یکبد و طحال تأث   ، یلنفاو  ی هامغز استخوان، گره 
  دهی. تب مالت در دو نوع حاد و مزمن د گذارد یم
تا    ۵  تواند ی م  ی مار یب  ن یا   ی. دوره نهفتگ شود یم

است(. تب  شده   دهید   زی ماه ن   نی روز باشد )چند   ۶۰
مردان   در  شا   ۶۰تا    ۲۰مالت    تر ع یساله 

(  ری)کره، پن  یمحصوالت لبن  ر، یش  مصرف.است 
گوشت   ا ی موجب    وانات یح   ی محصوالت  آلوده 

  م ی وخ  ی خون. کم شود یبه انسان م   یمار یب   ت یسرا
جراح  ای سابقهٔ  و  معده  دل  ی مشکالت  به    ل یآن 

اس  ب  د یکاهش  بروز  امکان  باال    یمار یمعده  را 
اس برد یم حدود   د ی.  تا  را    یمعده  ابتال  احتمال 

  ان یدر م   ی مار یب   ن ی ا  ی کل  ور ط. به دهد ی کاهش م
ح  یافراد  با  هستند    اد یز   وانات ی که  تماس  در 

و   دامپزشکان(  قصابان،  دامداران،  )کشاورزان، 
مک  یافراد  سفر  آلوده  مناطق  به    تر ع یشا   کنند ی ه 
 .وپ. است 

=بازی گرگم به هوا) لمس کردن دیگری  چاشنے
در بازی(؛ پۈت بئښت اند ته هر چے څه یاسېن،  

م ت  دے  یېن،  دے  م ت  چاشنے    -وے  ته  ڎئد 
او را   باخت،  بازی هر کسیکه  توپ  در  لۈڤېن= 

ز مشت  این  و  میزنند  چاشنے"  " را  نی مشت 
 میگویند. 

 وسیله چوبی برای انتقال غله و علف. = چاښت
برای  َسر-چاښت چوبی  وسیله  از  چوب  یک   =

و بیر ڎارگ څه چاښت ات، وے  -انتقال غله؛ اِک
َکښت اند ته ڤا اس تیر څه یاڎد، چاښت سر لۈڤ  

چاښت"، و چوبی که    "ٲم= چوبی که در زیر است 
چاښت َسر"    "درزه های گندم را محکم میگیرد،

 میگوییم. 
 = صندوق. چاښدۈن

= بار، پشته از درزه های  ویز-ویز، چاښت-چاښ
چاښ چوبی؛  وسیله  یک  با  تیژداو=  - غله  ویز 

 کشیدن پشته با وسیله چوبی. 
 = چاق. ۱چاق
این  -۱=۲چاق یَم گرذه مو چاق=  بخش، حصه؛ 

؛ هر چهی خو  ، تواناندازه  - ۲نان بخش من است؛  
خود  و توان به چاق ویز زئزد=هر کس به اندازه  

 بار بگیرد. 
 =چاقو. چاقو
جای  چاک ب لالد  چاکېڅ  ییو  کج؛  بیل  =کلنگ، 

  ~ مو  بکند؛  را  خانه(  تهداب)  یکی  چۈنت= 
چاک شکست؛  من  کلنگ  بېل=  -ڤَِرښت=  ات 

اس   خاکسپاری؛  منتظر  ماندن،  مرگ  منتظر 
چ نه بِرئز  ( ا م ارهی ڤاښت، َشراب ته شِ ۹۰نود) 

سال    ۸۷گیر= سن من    ا م    ات بېل-ا م، پے چاک 
است، حاال شراب نمی نوشم، منتظر مرگ خود  

 استم. 
 = دسته کلنگ. َدسته-چاک
 = بینی کلنگی. نئځ-چاک

چاَکر در    -۲نوکر؛  - ۱=  چاکهر،  کالنی  نام 
یېت   تَمه  قوم  ~  بدخشان؛  از  شما  زات= 

باشنده   دارد،  احتمال  استید.)  چاکهر)نوکر( 
اکران مرکزولسوالی وردوج  والیت بدخشان هم  چ

سرورشاه  -از کالن های چاکهران)چاکران( استند 
 ارکان(. 
 = چاالک. چاالک

=ترک، ترکش) اغلب در بدن(؛  چالهق، چالهقَک
مو ذستېن ېن ~= دست های ترکیده اند؛  چالهق  

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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تېود   لپ  اردے  َښڅ  ترکیدن؛  چ.، چالهقَک چ.= 
آب بسیار چرخ  خو، وے پاڎېن ېن ~ َست=او در  

 زد و پا هایش ترکیدند. 
=کلبه؛ پات ښاه ِرزین ~ تے ښاڤد=  چالیا، چایال

 دختر پاد شاه در کلبه خواب شد. 
پے  چاو بیار  ادے  وېذد  چاوېن  خبر؛  آوازه،   =

درمارخت پلهنگ رۈځ ڤه دېذج ار ِغجید، خو یے  
ذیس جۈندارے ِشتا چوږج= آوازه بود که دیروز  

گوسفندان درآمده و یک ده آنها  یک پلنگ در آغل  
چاو یست= همین  -؛ اک ِدسگه چاورا کشته است 

 قسم آوازه است. 
= انداختن در آب)اگر کسی نزد شناور ها  چاوېځ

آِمن هللا" نگوید، او را  " بدون میوه خشک بیاید و یا
جزایی به آب می اندازند(؛ مٲش ته ~ لۈڤ ٲم،  

ږنۈن مردم لۈڤېن= ما   "  وېځچا "َکفچاک ته بېښ خ 
زیاد تر مردم شغنان" َکفچاک" میگویند؛  میگوییم،  

 چاوېځ ڎئد= انداختن در آب.م. َکفچاک. 
 چاه)برای نگهداری غله(.  - ۲چاه)آب( -۱= چاه

 = چایجوش. چای جوښ
 = چای خانه. چای خۈنه
کسیکه چای می اندازد، پیشخدمت،  =  چای فَراش
 گارسون. 

 = چای. چای
 = نوشیدن چای. بِرئښت-چای
=پیاله سفالی برای چای؛ ~، اس ِجرهی   بیگ-چای
" را  بیگ-چای"مازېن، ښوڤد اَرم بِرئزېن=    ے و

 از ِگل می سازند و درآن شیر می نوشند. 
 = شیر برای چای) قتیغ چای(. قَتَغ-چای
چای-چای ب.واَښک-واښ،  )نام    ریپ   =  بهار 
نام  SP  Erigeron: یعلم ت   ک ی(  از    ره یسرده 

 . است  ان ی کاسن
 = جوش دادن چای. َورڤېنت-چای

 = چمچه، قاشق. ِچب)ج. ِچبېن(
= کج، کجی)بیشتر اوقات در استخوان ها(؛  َچبَت

کج   پایش  تویک  بچه  از  پاڎ ~=  یے  اند  پ څ  تو 
 است.
ڎ ستېنرهنگ-َچبَت وے  رنگ؛  کج   =-  =~ ېن 

 دست های کج رنگ استند. 
 = چمچه گک، قاشقگک. ِچبَک)ج. ِچبَکېن(

 = کبوتر. ِچبۈد

ز خو لیلېن ~ ڎهڎ ا م  َچپ: َچپ ڎئداو = شستن؛ و 
 = من کاالی خود میشویم. 

 =بب. چهپ. َچپ
= با کف دست در روی زدن؛ چپات ڎئد=  چپات

 با کف دست در روی زدن. 
از  چپاتے باریک  چپاتی)نان  نان   =

 خمیرتازه"خمیر بدون خمیر مایه"(. 
 (Gossypium ی:ام علمن)   پنبه   اهی گ  =ب.َچپاس
گ  یاسرده که   Gossypieae تبار  اهان ی از  است 

هر دو جهان    ر یگرمسو شبه  ر یمناطق گرمس   ی بوم
  ۵۰به    ک ینزد   ی سرده دارا  ن یو کهن است. ا   ن ینو 

را   آن  که  است  پرتعدادتر  یکی گونه    ن ی از 
علم  یهاسرده نام  کرده.  خود  سرده    نی ا  یتبار 

است که به    یبرگرفته از واژه غوز در زبان عرب
سرده    خاستگاه    .باشد ی م  ف«ی»نرم و لط   ی معنا

  .گردد ی باز م  ش یسال پ   ون یل یم  ۵–۱۰پنبه به    اهیگ
  خشکمه یسرده در مناطق خشک و ن  ن یا   یها گونه 
شبه   ی ریگرمس آن شوند ی م  افت ی  ر یگرمسو  ها  . 

بوته   به صورت  در    بوته   ایاغلب  وار هستند و 
  ی ها ی ژگیمتنوع با و  ار یبس  یها و شکل   هاخت یر

  َچپاس روغن=روغن وپ.؛  .شوند ی م  افت یمختلف  
 َچپاس ذۈنج= دانه پخته. ؛ پنبه

 . پنبه  =زمین برای کشت َچپاسیج
 ِوڎ. - =بب. َچپ بیڎ-َچپ

 =بب. چپاتے. چپپاتے
= چپه)سرچپه(، کج؛ مو گهپ دے رد ~  ۱َچپپه 

- ۲مه فهمۈن= گپ مرا به او سرچپه نه فهمان؛  
 شدن. پپه چ.= چپه کردن؛ َچپپه س.= چپه چَ 

جیرُچپتاو خواندن،  صدا  -=  بوق  کردن،  جیر 
پتاو ٲم  -دادن) در مورد پرندگان(؛ ِڅڅو ب څ  ېن چ 

ما جیر جیر)صدای   نه وینت=  ٲم  ښ د ات، وېڤ 
اما  -چ پ  چ پ( چوچه های کبک دری را شنیدیم 

پتے= چوچه کوگ  آنها را ندیدیم؛ یو َزریځ ب   څ چ 
 چ پ(میکرد. -جیر جیر)صدای چ پ 

هَچپتاو صدای  صدای  =  آوردن،  در  هش  ش 
مکیدن در آوردن؛  ِچبَک قتے ٲم ار وهرگ نای  
ښوڤد چود، یو دۈند َچپت ادے= با قاشق شیر را  

 در گلو بره ریختیم، اوآنقدرهش هش میکرد. 
ا م دے  ُچرغه-چپ ڤ د، راست  ِدڤے ~  یِد  کج؛   =

 چود= این دروازه کج بود، راستش کردم. 
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 = چپ دست. َدست-َچپ
 چپر خرمن کوبی.  - ۲؛= کفش برفی۱َچپَر
 = چپ راستی، مالزم)مکتب(. راستے-َچپ

تر َچپَست چیز  یک  از  چپست)  آب    =صدای  یا 
 (.دار

= تشویق، کف زدن؛ یو تا تر مجِلس دېد ات،  َچپَک
َچپَکېن سر چود= او همینکه داخل مجلس شد، کف  
تشویق ک.،   ڎئداو.=  َچپَک  کردن؛  را سر  زدن 

 کف زدن ک.م. ِښکۈف. 
، چپ، ترسو؛ تو ِمغوند آدم پے  = خاموش۱ُچپَک

تو   یِد  میترسد؛  من  نزد  تو  مثل  آدم  موندے ~= 
مو َدم  پے  لۈڤے:  - َزریځ ~  تو  وېڎ!"ند،  =  "ڎئد 

میگویی:   تو  و  میترسد  من  کوگ  از  تو  کوگ 
ېن  تَښت، یو ییو  - چ ښېن  هذ اندازیم!"؛ و ی جنگ ب"

شچ ~، اس َچښ ِمس ِرڅیثت= خروس ها جنگ  
کردند، حاال یکی از ترس از ماکیان هم میگریزد؛  
مو   شدن؛  پیروز  شدن،  غالب  زدن،  چ.=  پَک  چ 

تو ب څ دے  پَک چو= چوچه کوگ  - َزریځ  ندے چ 
پَک چود= من بر تو   ز ا م تو چ  من از تو را زد؛ و 

شک س.=  پَک  چ  برآمدم؛  خوردن،  غالب  ست 
شکست را قبول  کردن؛ تو َزریځ مو َزریځے ڎاد 

پَک َست= کوگ تو کوگ مرا زد  - خو، یه مو ند چ 
 و شکست خورده است. 

شاهین۲ُچپَک  = -  ~ ته  پرنده  ِجناو  باشه  نر؛ 
پَک" میگویند.   لۈڤېن= پرنده مانند باشه را"چ 

= سیلی) به روی، صورت(؛ َچپاَلخ ڎئد=  َچپاَلخ
 سیلی زدن. 

 پلی، چپلک. =چَچپلے
=وسایل  بیڎَک-بیڎ، َچپ- ِوڎَک، َچپ-ِوڎ، َچپ-َچپ

کهفښ   سېِجب،  ته  قتے   ~ تیشه؛  مانند  نجاری 
بیڎ" چمچه کالن، کفش چوبی  - َچپ "هیش تئښېن=با ت

َچپ  َچپ -میتراشند؛   ، تارښ  تارښ=  -بیڎ  بیڎَک 
َچپ -َچپ "تیشه   دستور=  -بیڎ"؛  تَڤهر  تارښ  بیڎ 
- بیڎ، خېز- بیڎ" مانند تبر است.م. خېز-َچپ "تیشه  
 ویڎ. 

 = چپن. َچپهن
 = چپانه. چپۈنه

 = بب.چ ث.  ُچث، َچت
چیت) ِچت دارای  =  گلدار  و  نازک  نخی  پارچة 

؛ مه تو تنگه، ڤه مو  معین(  . رنگ های گوناگون

~= بگیر تنگه)واحد پول قزاقستان( خود و پس  
 . بده چیت من

 . = چیتی ِچتِن
چهار  َچت کالن  حیوانات  محلی)  نژاد  محلی،   =

  ~ توپا(؛  یِد  محلی؛  نژاد  گوساله  ند  - شیگ= 
ِشوېڅے ژاو، یه وے ند َچت= گاو تو از سویس  

 است، از او از نژاد محلی. 
 = چت و پت، گپ بیهوده. پَت-ات-َچت

اند  -۱=  ِچتاق،  َچتاق وېڤ  پیچیده؛  گم،  در  سر 
است؛ گم  در  سر  های  کار   =~ کار    - ۲وېڤ 

ز ا م ~ آدم څه ڤ ڎَجت،   کاذب)دروغ(، بی اعتماد؛ و 
رَمتېن)  من    رد -مو  ( رَمتېنو  ح  اگر  چوږَجت=  نه 

آدم کاذب  میبودم، برایم حرمت نمی کردند؛ َچتاق  
کۈندئث   پول  خو  دادن؛  فریب  کردن،  گیج  چ.= 

~ تو نه ِکښت= پولت را اینجا  ساب ِکن، ِچس  حِ 
 بشمار، ببین تو را فریب ندهد. 

 =بب.َچتاق. ِچتاق
نام پرنده کوچک؛ ~ َوم صدا ِمس  ِچلولو-ِچت  =
بیر"ِچلولو-ِچت "ِدس-اِک قیچ  َوم  زیرد=  -،  ڤه 

قسم"ِچلولو -ِچت "صدای   همین  "  ِچلولو -ِچت "هم 
 است، زیر شکم آن زرد است.

 =چتر. َچتر
 لکنت) درست گپ نزدن(.  - ۱= َچتته، َچته

 =چتی، بیهوده. َچتے
 =گنگ، بی زبان. َچت، ُچث

 = سمارق. ِچجارچ
زاست    -۱=ِچُجکتاو ا م  ڎارگ  کردن؛  لت  زدن، 
یے ِچج کت=  -خو،  ڤارج  وے  ا م  لهڤ)اِلهڤ( 

چوب را گرفتم و کمی اسپ را) خفیف( زدم؛ خو  
خو   قفس  ار  َزریځ  یه  زدن؛  را  کتاو=خود  ِچج 

انتقاد    - ۲ر قفس میزند؛ ِچج کت= کوگ خود را د 
ِچج کت=   خېلَک  ن ر  اند  مجلس  یېن  وے  کردن؛ 

 امروز او را در مجلس خیلی انتقاد کردند. 
ڎه،  -= نان) اطفال نان را َچچه میگویند(.؛ اَچچه

را   نانت  بچه  ای  پِتئوت)پِتئود(=  َچچهت  خو 
ا م= گریان  -رد دهک-انداختی؛ مه نهو ات ~ تو 

 نکن نان برایت میدهم. 
رو!، گم شو!) فریاد برای راندن سگ(؛ اه  = بِچخ

ک د ~ ، اس مو خېز= ای سگ برو! گم شو!، از  
گفتن!، گم شو گفتن!؛    " ِچخ "پیش من؛ ِچخ لۈڤداو=  
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گوښت  وے  لۈڤ،   ~ ِکد  نه-َوم  خیرت=  - گه 
را   گوشت  که  بگو(  بران)ِچخ  را  سگ)ماده( 

 نخورد. 
 )مث.(= چوچه سگ. بِڅ-َچخ)مذ.(، بُڅ-َچخ

 سقف خانه. =بخشی از ُچخت
- کم، سبک-آهسته، کم- =آهسته َچخسۈن  -َچخسۈن
 سبک. 

کشیدن؛  ڤَج-ِچخ بیرون  راندن،  کردن،  حذف   =
ڤَج چ.= حذف کردن، راندن؛ دے ک د ~ ِکن=  -ِچخ

سگ را بیرون بکش؛ لپ ~ مو مهک!= زیاد مرا  
شتاب زده نکن!؛ خ ب ~ ېن مو چود خو، دڎ ا م در  

مرا بیرون    قهر ڎاد خو، توید ا م=)آنها( خواستند 
 بکشند، من قهر کردم و برآمدم. 

 =بب. َڅخماخ. َچخماق
راه برود؛    یپرانتز   یپا = کسیکه  ِچخهر،  َچخهر
  ی پا َچخهر َدَرک َکچود؟=  ؛ یو  یپرانتز   ی پادارای  
 کجا شد؟.  یپرانتز 

ِچخیرج جای    -۱=  ِچخیج،  َشکه  دۈند  حشره؛ 
اند(= آنقدر  -ات ِچخیج یمند)یَم-ِددے، همېښه چیرم 

چتل است که همیشه کرم و حشره در آنجا  جای  
 کرم پیله.  - ۲است.

  َشکبال یر = حشره گک مانند  ِچخیَجک، ِچخیرَجک
~  گندم  پس یتر   ا ی روشت  درون  غالفَک  ِژنَدم  ؛ 

  َشکبال یر سۈد= در غالف گندم یک حشره گک)
 ( پیدا میشود. گندم پس ی تر  ای

 = َگزنه زار. ِچدغینڅ زار
ِچرغیمڅ،   َگزنه)نام  ِچرغینڅِچدغینڅ،  ب.   =

ڎ ست ارد ڎاد خو،  ~ مو  (؛  Urtica dioicaعلمی:  

  ~ داد؛  دستم خورد سوزش  به  گزنه  ِڅرېمتے= 
وئڎ گهل ېن ارد نَښتیزد= گزنه در لب جوی ها  

 میبراید. 
= دوده؛ ~ ته ِکرهندېن خو، دڎ ته ار َشرثک  َچَدک

ِکنېن خو، لَوهک ېن= دوده را در می آورند و با  
د میکنند و دیوار را روکش میکنند؛ ِستَن  ِگل الی گ

~ مالین َخَرښ ارد خو، یو وے قاق ِکښت= دوده  
ستون را در جوش)اکنه( می مالند و آنرا خشک  

 میکند.م. ِچدیر. 
 = کدام. ِچدۈم

تیر  ِچدۈِمن زڤ   ~ قَتیر  تو  کدام؛  با  کدامین،   =
 م؟= همرای تو با کدام زبان گپ بزنم؟ -گهپ ڎه

 )خانه(. "چید "= ج.  َچدېن
= دوده؛ ڎ ِدن چید څه ڤېد، وے ِوڎۈم تے ~  ِچدیر

لَپ سۈد= اگر در خانه ایکه دود زیاد کند، سقف  
  =~ پیڅ صاف  وے  ند  وے  میگیرد؛  دوده  آنرا 
پاک   ڎئد=  ِچدیر  است؛  سیاه  دوده  مانند  رویش 
کردن خانه از دوده) معمولن در سال نو صورت  

 میگیرد.(.م. َچَدک. 
 = کسیکه دوده)خانه( را پاک میکند. ڎهڎیج-ِچدیر
= پاک کردن خانه از دوده )درروز اول  ئدڎ-ِچدیر

ِچدیر نو(؛  آدم  -تے -ئد ڎ -سال  ییَوث  چید  ار  ته 
ِرست، کو ته ِچدیرڎید= در وقت پاک کردن خانه  
از دوده، یک نفر در خانه می ماند و دوده را پاک  

 میکند. 
 = پوشیده از دوده. ِچدیِرن

 = چکر زن، سیل گر. گهرَچرا 
چرا، چراگاه؛ َچرا ڎئد= چراندن؛  - ۱=  َچرا، َچررا

خو جۈن َچرا ڎئد، خو جۈن    - ۲َچرا چ.= چریدن؛  
َچرا چ.= لذت بردن، خوشی کردن؛ چکر زدن،  
َچرا   تر دے ښهر خو جۈن  یخ،  سیل کردن؛ ې 
بزن؛   را  چکرت  شهر  در  خواهر،  ای  کې= 

را ڎه=تا  کهچ دار نِست، خو جۈن چَ -تۈنېَڅت بهچ
 که اوالد دار نیستی، چکرت را بزن. 

= چرا که، بخاطریکه، مانند؛ مٲش ته  ِددے-َچرا
ت مٲش داد= ما گپ تو  -تو~  تو گهپ نِغۈږ ٲم،  

 را گوش میکنیم، چرا که تو پدرما استی. 
 = چراغدان. چراغ دۈن

 = چراه گاه. َچراگاه
 = چلپاسه. ِچربئسک، ِچل بئسک

= به باال رفتن)در سنگ،  َچرَجفڅتاو،  َچرِجفڅتاو
ز َغل پے َدم تهخ َچرِجفڅ ا م= من   سخره، کوه(؛ و 
څه   ا م  څۈند  میشوم؛  باال  سخره  آن  به  هنوز 
َچرِجفڅت، پے وم تهخ نۈل ا م نه ڤهر ڎاد= چقدر  
 کوشش کردم به نوک آن سنگ باال شده نتوانستم. 

باب میده چیده  باب   َچرچین=  َچرچین  تاجیکی.   ،
 . باب 

 = َچرچین، تاجیکی. میده چیده. رچینچَ 
سنگ سرمه) گرافیت(؛ یه مو ِچرڅ بېد=    =ِچرڅ

سرمه من گم شد؛ ~ ته اس تهخ ڤهرېن خو، پیځېن  
آنرا می   بعد  َدم= سرمه را از کوه می آورند و 

لوازم سرمه یا سرمه    جوشانند؛ ِچرڅ ات بۈنج=
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آلوتروپ از کربن است که    کی  ت یگرافو کیسه؛ )
  ن یاست. اشده   ل یکربن تشک  ی هااز اتم   یی هاه ی از ال
بلغزنند و    گریکد ی  یرو  ی به راحت  توانند ی م   هاه یال
  ل ینرم تبد   اریبس   یماده معدن  کیامر آن را به    نیا

گرافکرده و    ره یت   ی خاکستر   ی رنگ   ت یاست. 
به    تهیس یالکتر  ت یدارد. گراف   یفلز  یدرخشش را 

  ی ها اتم   یها ه یال  ن یب   را یز  کند ی م  ت یهدا  ی احتر
  ی کربن الکترون وجود دارد. در فشارها و دماها 

تبد   ت یباال، گراف  یلیخ الماس    ن ی . اشود ی م  لیبه 
 است.  ی الماس مصنوع  د یدر واقع نحوه تول  ند یفرا
دل  ت یگراف  از خاص   لیبه    یی رسانا  ت یداشتن 

  ی ها کوره   ی باال، در ساخت الکترودها   ی کیالکتر
الکتر   ی د یو صفحات خورش   ها ی باتر  ،یک یقوس 
از کاربردها شامل    گرید   ی. برخ شود ی استفاده م

به عنوان    لیدل  ن ی استفاده در ساخت مداد )به هم 
ها  کننده (، و روان شود ی شناخته م  زی»مغز مداد« ن

  ی بار در عصر نوسنگ ن ی اول  ی برا   ت ی. گرافت اس
به عنوان رنگ استفاده شد. از زمان کشف آن در  

در حدود سال   استفاده    ،یالد یم  ۱۵۶۵انگلستان 
 وپ.(. .است افته ی ش یافزا ت یاز گراف
کردن، غرچ غرچ  ِچَرختاو کردن، غرش  =رعد 

ڎاد ار جاگه یېن   پِش  کردن، چق چق کردن؛ یه 
بین   در  پشک  آن  َست=  ِچَرخت  َدَرو  خو،  خېز 

یم  ظ کرد؛  غرش  به  شروع  و  درآمد  ها  روف 
غرچ   تبر  این  خو=  ڤِراږد  نه  ِچَرخت،  تَڤهَرک 

 غرچ میکند، نه شکند. 
ِچَرقَست ِچرَخست،  ِچرَخست،  صدای   =
 ِچَرقَست.م. ِشَرَخست. 

 = هیلکوپتر، چرخبال. َچرَخک
 = ریزش سنگ از کوه. َچرخه
استعداد، َچرس با  ماهر؛  چاب ک،  سریع،   =

َکخای= او زن ماهر است؛ یو پۈند  هوشیار؛ یه ~  
اند لپ ~ او در راه رفتن سریع است؛ وے   تید 
بر مو لپ چرس   یِد  انجوڤد،  قَستین  ا م  قَتے  ِغڎه 

بچه    ےد  آن  همرای  مو=)من(  ڎادے  نَښتوید، 
شتی گرفتم، او نسبت بمن چاب ک تر بود و مرا  وق

 بزمین زد. م. تهپڅ. 
استعَچرَسث با  ماهرانه؛  چاب ک،  سریع،  داد، = 

 هوشیارانه. 
 = سریع، چاب ک. رهنگ-َچرس

 = سریع، چاب ک. ےَچرس
= کاه برای گاو های قلبه ای؛ ڎئد وخت  َچرښ ڤوند

اند بې واښے ڤ د، ~ ٲم نه ڤود= در وقت جنگ  
علوفه نبود، حتی برای گاو های قلبه ای کاه پیدا  

 کرده نتوانستیم. 
=بوی سرخ شده در روغن) مثال چربی،  َچرَغنَدک

=بوی   د خ  َچرَغنَدک  بۈی،  َچرَغنَدک  گوشت(؛ 
 سرخ شده در روغن. 

 ِچدغینڅ. بب.   = ِچرغیمڅ، ِچرغینڅ
 ِچدغینڅ.  = ِچرغینڅ، ِچرغیمڅ

 = جائیکه گیاه جعفری سبز میشود. ِچِرفڅ زار
ِکِرفڅ سرده  ِچِرفڅ،  از  گیاه  =ب.یکنوع 

  ی جعفر(؛   Platytaenia komaroviجعفری)

است که در انواع غذا و    ی خوراک  یسبز   ی نوع
معموالً    ی . جعفررد یگی سوپ مورد استفاده قرار م 

مصرف   و  عرضه  خشک  و  تر  صورت  به 
  ار یمنبع بس   ک ی  ی جعفر  خواص جعفری:   . شود یم

.  باشد ی م K نی تامیو و  C نی تامی ، وA نیتام ی خوب و

جعفر عالوه  غذا  ی به  و    ی خوب  ییمنبع  آهن  از 
جعفر  کیدفولیاس خ  یاست.  جزء  دو    ی لیشامل 

  ن ی که موجب شده ا  باشد ی خود م  ب یمهم در ترک 
در سالمت انسان داشته باشد:    همتا ی ب   ی نقش  ی سبز

فرار:    یهاروغن  .دهای فرار و فالوونوئ   یهاروغن 

جعفر   ن یاول در  موجود  مهم    ی هاروغن   ،یجزء 
م ا باشند ی فرار  روغن روغن   ن ی.  نام  به    ی ها ها 
خوانده    زین   ی اهیگ  ی هااسانس   ای   ی ضرور

 وپ.  .شوند یم

- = مواد خوراکی شیر و گوشت؛ کَچرڤه ښایے
اسید ٲم بې ~ نه ڤَد= امسال بدون خوراکی شیر و  

 گوشت نبودیم.م. َچَمنے، ِخست.
 = چربی. َچرڤے

َچرڤ-ےَچرڤ کلچه    ُکلچه -ے َگرڎه،  چربی،  نان   =
 چربی. 

چیغ،   - ۲صدا، جیر جیر)پرندگان(؛   - ۱= ِچرقَست
فریاد) با قهر و ناگهانی(؛ مٲش ٲم اس وے نېکے  

وے طلب  - ِطلهپت،  نیکی  او  از  ما  س ت=   ~ ند 
چ.=  ِچرقَست  زد؛  چیغ  او  جیر    - ۱کردیم،  جیر 
ڎئد  ِچرقَست  جیر  ک.)پرندگان(؛  =جیر 

- دادن)پرندگان و دیگر حیوانات(؛ یه نَخچیر مو
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ڎاد خو، ِرڅاست= آن  ے  یے  وینت خو، ِچرقَست
 آهو مرا دېد و صدا زد و گریخت. 

حیوانات(    -۱= ِچرقهن دیگر  و  چیزیکه)پرندگان 
میزند؛ وصدا  جیر  فریاد    - ۲جیر  و  چیغ  کسیکه 

 میزند. 
چود؟=  ِچرک پاږځه  چهی   ~ تو  دے  چرک؛   =

چرک تو را کی پاک کرد؟؛ ِچرک س.= چرک  
 شدن. 
 = چرک بردار، تیره)کاال(. بردار- ِچرک

ِوِڎچېن ِچِرکېن=  ِچِرکتاو = صدا، جیرجیرکردن؛ 
 گنجشک ها جیرجیر میکنند. 

خو  ِچرِکن ک؛  چرکین  چ.=  ِچرِکن  چرکین؛   =
 تاقئت ~ چود= کالهت را چرکین کردی. 

 = چرکی. ےِچرک
ایکه دوک را استوار نگه  ۱َچرَمک  =تناب چرخ 

ِزد ښت= از    میدارد؛ مو اند یے ~  چرخ  چهرخ 
 من یک تناب گسیخت. 

آن  =  ۲َچرَمک  ساقه  و  ریشه  وحشی)  زردک 
خوردنی است(؛ ~ پِس ڤازهکېن ات گازېنَث یو،  

در لب جوی ها و    خېن ته وے= زردک وحشی
به    ا ی  ج یهو در چمن ها میباشد و آنرا میخورند؛  

گ  ای  َگَزر  ی در  یفارس و    یخوراک  ی اهی زردک 
معموالً به   ج یهو   است. انیدوساله از خانواده چتر 

  د یاز قرمز و سف  ی مخلوط  ا ی   د، یسف  ا ی  ی رنگ نارنج 
خشک و ترد دارد. نوع زرد    ی است و تازهٔ آن بافت

هو  را    ی سبز  کی  جی هو .نامند ی م  یقم   جیآن 

آن    توان ی است که م   یخوراک   یغده ا   ای  دارشه یر
شده در ساالد خورد و  رنده   ایخردشده    ایرا خام  

ها کاربرد دارد.  ها و خورش در پخت سوپ   شتریب
دوپار و   ی بتاکاروتن،  هو   ن یتامیاز  در  به    ج یآ، 

  ن یخاّص ا   یو رنگ نارنج   شود ی م  افت ی  ی فراوان
هم   ز ین  ی سبز به   ن یبه  است.    ج یعالوه هو خاطر 
ف  ی غن  ی منبع و    ها دان یاکسی آنت  ،یخوراک  بر ی از 

معدن  م شمبه   یمواّد  همان رود ی ار  در  .  که  گونه 
طور  به   تواند ی م   جی هو  شود،ی م  دهید   ریتصو 

رنگ   ی مصنوع عمل    ی گوناگون  ی ها در  به 
 وپ. . د یا یب

برای  چارمنگوښ،  َچرَمنگوښ قیراق   سنگ   =
تیز کردن تیشه و تبر و غیره؛ تر ~ ته تارښ،  
تیز   تبر  و  تیشه  قیراق  سنگ  با  تېزېن=  تَڤهر 

میکنند؛ چهد ته تر پِسېن ڎهڎېن ات تارښ ات تَڤهر  
تر ~= کارد را با قیرق ساده و تیشه و تبر را با  

 " تیز میکنند. َچرَمنگوښ" قیراق 
ی؛ ~ آدم  = مقاوم، با صبر و صاقت، قو َچرمهک

اس کار تهر نه سۈد= آدم مقاوم است از کار مانده  
نمیشود؛ یو َخراب ات، اما ~= او الغر است، اما  

 قوی. 
شویی)  (اسفنجالیاف)  =ِچرۈږج   یا اسکاچ  ظرف 
 از الیاف گیاهان سرده چتریان.  ( در ایران اسکاج

 = چراندن.م. پئیداو. َچرۈنتاو
- = صدای چف   َچق -َچق-َچف، ِچرے-َچف -ِچرے

ز ته اس ِښچیف ~ ښاج ڎئر ا م=   چف مارموت؛ و 
- چف مارموت میترسم؛ ِچرے-من از صدای چف

ِچرے-َچف ڎئد،  چف-َچق -َچف  ڎئد=  چف  -َچق 
- َچق- َچف چ.، ِچرے- َچف-دادن مارموت؛ ِچرے

چف  = چ  ِښچیف  -َچق  مارموت؛  کردن  چف 
رئځ=  -َچف-ِچرے خو  ار  ِزب د  خو  ڎاد،  َچف 

ه سوراخ خود خیز زد  مارموت چف چف زد و ب
 .م. فِریَچست. 

علم  ی انگورفرنگ=  ِچریَچک  Ribes) ی:)نام 
علم )نام  از    ی اسرده (grossularia) یمترادف 

  ن ی گونه است. ا  ۱۵۰شامل    یاگلدار دولپه   اهان یگ
کوه  و رشته   یشمال  کرهم ی مناطق معتدل ن  یبوم   اهیگ

انگورفرنگ است.  خاردار    یدرختچها  های آند  و 
دارا و  م  یهاوه ی م   یهستند  .  باشند ی سته 

ن   ی انگورفرنگ نگالش   ا یخارتوت    ام با    ز یانگور 
م  ر   اهیپاس  پوستان سرخ .شود ی شناخته    شه یاز 

ب   یبرا  ی انگورفرنگ و    هیکل   یها ی ماریدرمان 
 وپ.   .کردند ی استفاده م یائسگ ی

درِچریَزک راست  بطرف  خواب)دکان(  تخت   =  
 ریز. -خانه.م. بهرورودی 

س. ِچرئق  شکاف  -۱=  ِچرئق:  شدن،  شاخه  دو 
شدن؛ مو ِستَن ِخست ڤَد، خو ~ َست= ستون من  

ِچرئق) نام قله کوه    -۲تر بود و شکاف شده است؛
 تاجیکستان(. -در بجو 
جیر جیر کردن؛ هر ِچدۈم ِوِڎچ څه  - ۱=  ِچریقتاو

ِچریقت، پاث وم تے وېڎ= گنجشک ایکه جیر جیر  
آنرا  بزن؛   میکند،  گلوله  فریاد    - ۲با  زدن،  چیغ 

چیغ   اینقدر  چرا  ِچریقے؟=  چیز  دۈند  تو  زدن؛ 
 میزنی؟ 
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از    یک یلَِب شکافته،    ا ی  یِشَکرلَب =  ۱َشند-ِچرئق
از   ی حالت بخش  نی بدن است. در ا ی شینواقص زا 

بازم نوزاد  کاف  ماند ی لب  رشد  آن  گوشت    ی و 
زمان  ممکن است هم   ی شکراست.حالت لب نداشته 

کام شکافته،   حالت  در  بدهد.  رخ  شکافته  کام  با 
سخت   ی هابخش  راست  و  پ چپ    ی وستگیکام 

کام  تا    ۶۰۰شکافته در هر    ی هالب   ای ها  ندارند. 
م  مان یزا  ۸۰۰ م  دهد ی رخ  امروزه  با    توانی و 
نام   آن را رفع کرد.  مانیپس از زا  ع یسر   یجراح

لب، خرگوش های  شکری را با نام های دیگر: لب 
لب شکافته  سهلب،  چهارلب،  سه چاک،  لنج،  لبه، 
 نامیدند.وپ. لب، و شکرلب نیز میکفیده  
خرگوش  =ب.۲َشند-ِچرئق علم   یلب  :  ی)نام 

Lagochilus  نام ت  ک ی(  از    ان ینعناع  ره یسرده 

.وپ.)این واژه در زبان شغنانی رایج نیست  است 
و صرف بخاطر همخوانی با ترجمه دری عالوه  

 سرورشاه ارکان(. -گردید 
درز، شکاف؛ یو پاث انَگخت وے ِدڤے    =ےِچرئق

 ~ ندے= گلوله در درز دروازه اصابت کرد. 
بسته؛    - ۲چسپناک؛   - ۱=  َچسپَک مجاور،  هم  با 

دے ب چهک اند ِخشروی ~ خاښېن= آن بز شاخ  
َچسپَک   دارد؛  مقبول  مجاور)بسته(  هم  با  های 

قهر  س.= چسپناک شدن؛ لپ ~ پے دےمه سه در  
ڎېد= به او خود را زیاد نه چسپان، قهر میشود؛  

ت پے مو چیز دۈند ~ س ڎچ؟= چرا اینقدر به  -تو
گرامر. پسوند، آخری)؛ دم ~    - ۳من چسپیده ای؟؛

اس رېشه ِجدا ِکن=  آخری را از ریشه کلمه جدا  
 کن. 

هم  خاښ-َچسپَک به  یا  ای  حلقه  های  شاخ  با   =
 چسپیده. 
 ایکه به دیوار چسپیده است. = ستون  ِستَن-َچسپَک
محکم، قوی، پایدار، جدایی ناپذیر؛ تو  ۱=  ۱ُچست
ېن َغل ~، یو لۈڤد پِراسچېن= چموس های  -پئخېن 

تو هنوز محکم استند، او میگوید که پاره شدند؛  
ڤَد!=  عجب  آشنا یان   نه  عجب ~ آښنایېن دهڎ 

بودند!؛   ناپذیر  وېڤ    - ۲جدایی  شده؛  قفل  بسته، 
یېن تیڅ؟= دروازه شان قفل  -که-تَر  ِدڤے ~، نه فهم 

چسپیده، محکم    -۳است، نمی فهمم کجا رفتند؟؛  
چسپیده؛ یم ناش پے مو بوت ~= این زردآلوی به  
بند   پیوستن،  بوت من چسپیده است؛ چ ست چ.= 

َوم   پے  ِوښیځېن  حلقه،  ِچمه  چسپاندن؛  کردن، 
ستېن= به حلقه) گل سینه("ِچمه" کلید ها را بند   چ 

ات  -ند -ات، مو -ات خالص چود -ښیج  میکنند؛ خو 
~ چود= گاو خود را خالص کردی و از من را  

چهرخ  کردی؛  ِسرېښ  -تے   -بند  ات  رېگ  ته 
ستېن خو، اسال تېزېن= در چرخ ریگ و سریش   چ 

  ست س.= را می چسپانند و ابزار را تیز میکنند؛ چ  
 بسته ش. 

= بسیارمحکم؛ یه غهڅ بِڅ مو ڎ ست  بسته-ُچست
آن  انجوڤد=   ~ بسیار    ارد  من  دست  از  دخترک 

 محکم گرفت. 
= چیستان؛ یِد ~ نِست، یِد َمثَل=  ِچستۈن، َچستۈن

 این چیستان نیست، این یک مثل است. 
 = پایدار، مستحکم. ُچستے

یۈن  ی= نگاه کننده)مراقبت کننده(؛ ڎِ ِچسیج، ِچسیځ
، ات ییو ِستۈر ~= دو نفر رمه را نگاه  ~ېن مال  

 را نگاه میکند.  ستوران میکنند و یکی 
کردن)  ُچش ایستاد  توقف،  خاموش،  ساکت،   =

ڎه سه، یه  -اه آشداد چ ش، چ ش! ا  صدا زدن خر(؛
َمرکهب گیر َست= توقف، توقف، تو لعنتی! ای  
بچه برو آن خر ایستاد شد؛ چ ش چ.= ایستاد کردن  

ایستاد شدن خر؛ اه مرکهب یِخ،  خر؛ چ ش س.=  
ایستاد   چرا  ییخ،  خر  ای  َست؟=  ات  چ ش  چیز 

چ ش رېداو، چ َشث رېداو= در جای خود    ؟؛ شدی
شدن)ساکت   یخ  خود  جای  در  ماندن،  ایستاد 

َشث  ا م اده یۈد اند رېڎج=  -ماندن(، معتل ماندن؛ چ 
 من در اینجا معتل ماندم. 

؛  کبوترک، پسرک، دخترک  -۲ماکیان؛    - ۱=  َچښ
تو  لۈڤد:"  دایِم اس مو رزین ِدس  ت خو  -شمبے 

= شنبه دایم برای  "تے-باب ~، تو دهرڎ مو جۈن
دخترم میگفت:" تو کبوترک من استی، بگذار درد 
هایت در جان من باشد."؛ خو ~ ِروئزداو= الف  

  - ڤهرڎے-یه  نه  - ته  -زدن، خود نمایی کردن؛ دهڎ 
را    ات، ِدَسث ته خو ~ ِروئزېن= آنها اینکار -یېن

 کرده نمی توانند، بیهوده الف میزنند.م. چ ښ. 
 = خروس. ۱ُچښ
= برو!)راندن اسپ(؛ خو ڤارجېن ٲم  ، چو۲ُچښ
"چو"  د ښ لۈد خو، تاید ٲم= برای اسپ های خوچ  

 گفته، و رفتیم. 
 = چوچه مرغ. بِڅ)مث.(- بُڅ)مذ.(، َچښ-َچښ
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 = روبند.م. ب قرے. بَند- َچښم، بَند-َچښ
  ے بَند - =جادو گری؛ َچښےبَند- ، َچښمےبَند-َچښ

 چ.=جادو گری ک.  ے بَند - چ.، َچښم
 = مرغانچه، خانه مرغان. جیڅ-َچښ
سیب خشک شده؛ یه ~ اس وے ڎ ست    -۱=َچښچ

افتید؛   دستش  از  شده  َست= سیب خشک  باڎ  اند 
و   بارید  باران  س ت=  ِخس   ~ یو  خو  ڎاد  بارۈن 
را   سیب  چ.=  َچښچ  شد؛  تر  شده  خشک  سیب 

صابون؛ وے ~ قتے    باقیمانده  - ۲خشک کردن؛  
مے ک رته ِزنے= همرای آن صابون باقیمانده، این  
پیراهن را بشوی؛ یے مون ڤِڅ خو، َچښچېن ِسڅ=  
یکسان، شباهت با همدیگر، مانند دو قطره آب؛ یم  
ات وے ڤِرا یېن یے مون ڤِڅ خو، َچښچېن ِسڅ=  
با هم شباهت   این و برادرش مانند دو قطره آب 

 دارند.
 ن از سیب خشک شده. = تلقا بِښت-َچښچ
 = اتاله از سیب خشک شده. ُخښپه-َچښچ
= نوع عقاب؛ ~ َسفېد ات، وم پهرېن  عقاب-َچښ

های  ل  با  و   " سفید است عقاب - َچښ"رنگ ېن تئر=  
 او سیاه است. 

 = چشم بندی، جادوگری. َچښم بَندے
= مهره چشم نظر؛ قدیم اندېن لۈد:"هر  َچښم ِسفڅ

ته څ  یو  ڤِد،  ارد ~ څه  ند وے مهک  نه  چے  ېم 
= در قدیم میگفتند:" هر کسیکه مهره چشم  "سۈد 

نظرچشم بد نمیشود"؛ اس  او  نظر در گردن دارد،  
از   لۈڤېن=  ِسفڅ  َچښم  ِمس  ته  کودک  ِخشروی 

 میگویند.  "َچښم ِسفڅ "کودک خشروی هم 
 = سفید چشم. َچښم َسفېد

 = چشم.م. څېم. ، څېمَچښم
 = چشمه زار. زار َچښمه 
ورمی، چرکی؛ َچښمه چ.=    - ۲چشمه؛-۱=  َچښمه

ورم ک.، چرک ک.؛ خو ڎ ښت ا م چئد قتے ڎاد  
خو، یم َچښمه یے چود= من با چاقو دست خود  

 را بریدم و چرک  کرد. 
 = چشم بد. بَد  ےَچښم
گوښت َچَښند  ~ تخم(؛  مرغ)گوشت،  از  ات  -= 
 آ؟= گوشت مرغ را دوست داری؟ -ژیوج 
گوښت=گوشت  ُچَښند  ~ خروس؛  گوشت   =

آ؟ = آیا گوشت  -مه رد وېڎ ا مخروس؛ ~ گوښت ت
 خروس برای شما پخته کنم؟

َچغ)مث.( حمله)  ُچغ)مذ.(،  آماده  جنگ،  آماده   =
و تو ښیج همېښهث چ غ=  - در مورد حیوانات(؛ ک

غ س.= آماده   گاو تو همیشه آماده حمله است؛ چ 
جنگ شدن، آماده حمله شدن؛ یه زریځ َچغ َست  

حمله شد    خو، وم یِگه قتے نِڎاڤد= آن کوگ آماده
و همرای کوگ دیگر به جنگ افتاد؛ َچغ ِوریڤداو=  
چهارپایان   بودن)  جنگ  آماده  بودن،  حمله  آماده 
ز ا م وېڤ   کالن(؛ وهڎ ژاوین ېن َچغ ِوراڤد ات، و 
بودند و من   آماده جنگ  ها)ماده(  گاو  آن  دیت= 

چ.=   خو  غ  چ  کردم؛  جدا  هم  از  حمله  -۱آنها  به 
تن) پرنده گان(؛  آماده شدن، زیر حمله قرار گرف

غ چود خو، فِریپت وم زریځ تے=   یو ِڅڅو خو چ 
کبک دری خود را آماده جنگ کرد و باالی کوگ  

لوچی، چپ چشمی، انحراف چشم؛   - ۲حمله کرد؛
ار   ِخست ژیز  انَجفڅتاو= خشک شدن؛ دے  غ  چ 
غ انَجفڅت= هیزم تر در   ِکڅار ِربے، لهک یِد چ 

 پ. آتشدان بمان، بگذار که خشک شود.م. شَ 
 = بب. چهغڅ. َچغځ

جیک جیک، جیر جیر)پرنده ها(؛ یاغے  =ِچغداو
َزریځ یے چے څه وینت، ِچغد= اگر کوگ وحشی  
کسی را ببیند، جیک جیک میکند؛ یم مو َزریځ ک د  
ته وینت ات، درو ِچغد سۈد= کوگ من وقتیکه  

 سگ را ببیند، جیک جیک شروع میکند. 
چیداو=خراش کردن؛  =خراش؛ َچغدهک  َچغدهک

 َچغدهک ِستاو=خراش شدن. 
سیرموک،  ِچغُژَجک یا  از    =والک  گیاهی  نام 

شیرین   ریشه  دارای  کوهی  های  سیر  خانواده 
آنرا   اطفال  بهار  در  و  دارد  زردک  به  شباهت 

 میخورند. ِکبِښَڅک. 
 = بب.َچقَک. َچغَک

= نا آرام، دویدن ، ایراد گیر)بهانه  َچغَنَک، ِچغَنَک
او    =~ َومث  پِس  یو  مراقب؛  گیر(؛  خرده  جو، 
پشتش میدود؛ َچغَنَک ڎئد، َچغَنَک چ.= دویدن؛ اه  

ارد   پَلئسېن  دېڤ  بهس  دختر  ~  غهڅ،  ای  ڎهڎ= 
 ها را بس کن.  پالس  دوش در  

=نوع وسیله موسیقی که شکل آن مانند چمچه  ِچغُنه
 است.

جیر  ِچغغهنِچغهن،   کن،  جیک  جیک   =
 جیرکن)پرنده ها(. 

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


 

 گشت به صفحه الفبارب                                        10                               غنان  ش سیمایاداره نشرات   سرورشاه ارکان،
 

= عالمت، حرکت قبل از حمله؛ یِد  ُچغے، َچغے
اس  -تو َزریځ زور نِست ، َچغ دے خو ِکښت، ک

تو زور   ڎئرېن= کوگ  َدم ~ زریځېن ښاج  دے 
دیگر   اما وقتیکه پرهایش را شخ میکند،  نیست، 

 کوگ ها از او میترسند. 
دن؛ ِښچیف څه  = جفیدن، فریاد زدن، چیغ زَچفتاو

َجفت، پے یېل ته بېگۈنه آدم یاڎد= اگر مارموت  
باورهای   آید)  می  ایالق  به  بیگانه  آدم  بجفند، 

 مردم(. 
= پرنده گک خورد؛ ~ در دستت قِلۈنگ در  ِچق

 هوا= پرنده گک در دستت، خروس در هوا)متل(. 
 = گفتگو، گفتگوی دوستانه)چق چق کردن(. َچق

 ده گک ها(. چیق چیق، جیر جیر)پرن =ِچقتاو
= فریاد زدن، جفیدن)در مورد مارموت(؛  َچقتاو

اگر   نه ڤِرے یے=  تاقے  ِدگه  َچقت،  اگه ِښچیف 
مارموت بجفد، دیگر کاله اترا پیدا نمی کنی) باور  
ها(؛ ِښچیف یېل گه تے څه چقت، نو آدم ته یاڎد=  
اگر مارموت در ایالق بجفد، آدم نو به ایالق می  

 آید) باورها(.م.ِچرقتاو. 
 = چق چق، گفتگوی دوستانه. ۱َچق -َچق
سوت)چف۲َچق -َچق فریاد،  مارموت؛  -=  چف( 

نه ښ د= من سوت)چف ا م ِښچیف چق چق  ز  - و 
 چف( مارموت را نشیدم. 

چشم:    =ِچِقر هم انحراف  از  انحراف    هرگونه 
  ا ی ی چشمچپ   ا ی   ی ها را لوچچشم   ح ی صح یی راستا
.  ند یگوی ( م Strabismus:  ی سی)به انگل  سم یاستراب

هماهنگ عدم  از  است  عبارت  چشم    ی انحراف 
  ن یتمرکز ب   ییعدم توانا   ای حرکت عضالت چشم  
م باعث  که  چشم  جهات  چشم   شود ی دو  در  ها 

بگ   یمتفاوت  ارند یقرار    از   ی ک ی  ی ماریب  نی . 
موارد    ٪۴است و در    ی چشم پزشک  ع یمشکالت شا

سن گروه  د   ی در  بزرگساالن  و    ده یاطفال 
ها در    مار یب   ن ی از مهم تر  ی کی  یمار یب   ن یا. شود یم

.وپ؛ کودک خو غونج  است   ی شاخه چشم پزشک
ڤه دراز څه چاست، ~ سۈد= اگر کودک از طریق  
مویش)برای مدن( دراز ببیند، چپی چشم میشود؛  
~ ڤارج نه شوڎ چاست، نه َښر چاست ات پے بَر  
نه گل   بیند،  نه خار می  ژازد= اسپ چپی چشم 

 سرخ می بیند و بطرف تپه می دود. 
 ی. = انحراف چشمےِچِقر

= خشم، قهر، بد بینی؛ َچققَگے  َچققَگے، َچققه یے
در   بینی  وبد  دادن( خشم، قهر  چ.= پوشاندن)جا 

 خود. 
= داشتن خشم باالی کسی، کینه جو؛ مٲش ٲم  َچققه

~ ڤَد ات، شچ ٲم آښ َست= ما با هم کینه داشیم،  
 حاال با هم آشتی شدیم. 

علم  نای کارول  یکمرکول =پرنده.  ۱َچقَک :  ی )نام 
Sitta  carolinensis  نام ت  ک ی(  از    ره یگونه 
پورَگک،  است   یکمرکول ِغلۈَمک،  باب  م.  .وپ. 
 ِوذچ.   - پورگ
کلمپ ختنه)مانند کلمپ بند  -۲ترقه؛    - ۱= ۲َچقَک

ناف برای بیرون نگه داشتن پوست آله تناسلی در  
 هنگام ختنه(. 

میوه  چوب دراز با قیچی باغ برای کندن    - ۳َچقَک
 درختان. 

سلش    ا ی  ، خط مورب  (/)  خط   کج   =(/ِچقَلتوس)

است که در    ی سجاوند   ی هااز گروه نشانه   یانشانه 
ز مبه   ریموارد  کردن    ی برا  -۱ : رود ی کار  جدا 

تار  در  سال  و  ماه،  جداکردن    یبرا -۲؛ خیروز، 
ِچقَلتوس)ت یب  ک ی  ی هامصراع  ک /.وپ؛  اِد  -( 

  یِگه کنج= ِددے، یے نۈل تر یے کنج ات، ییو تر  
اینست که یک نوک آن در یک کنج    خط مورب 

 زاویه و دیگری در کنج زاویه دیگر. 
ڎئداو َچک  کردن،  َچک:  تحسین  بودن؛  =راضی 

گرامی داشتن؛ مو موم ته َچکے تو ڤِرا ڎید= مادر  
کالنم از برادرت اظهار رضایت میکند؛ وهڎ ته  
تو تے ~ ڎهڎېن= آنها از تو زیاد تحسین میکنند؛  

 ڎید تو نۈم تے= او نامت را گرامی میدارد. یو ~  
= به زانو فرود آمدن) نشستن شتر(؛ یه ِښت ر  ۱َچک

َکَمند)ک آن شتر  -اَم-َغل  َوم=  اندۈځ  اند( ~، سه 
هنوز درآنجا به زانو نشسته، برو بلندش کن؛ َچک  
ڎئداو، َچک نئڎداو = به زانو فرود آوردن) نشستن  

ز به  را  شتر  نئڎد=   ~ ِښت رېن  فرود  شتر(؛  انو 
یو   نشاندن)شتر(؛  زانو  نیستاو=به  َچک  آوردند؛ 
زانو   به  من  شتر)نر(  نوست=   ~ ِښت ر  ب غرا  مو 

 نشسته است.م. چ ک. 
آب)  ۲َچک ندادن  خشک،  گاو(؛  شیر)  ندادن   =

چشمه، جوی و غیره(؛ مو ژاو ~ ات بند، نَمبَښ  
اس وم بِش اند نِست= گاو من هیچ شیر نمی دهد،  

نیست؛ َچک چیداو=  بستن،  قطره شیر در پستانش  
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پرچاو کردن)آب(؛ َچک س.=  بسته شدن، پرچاو  
شدن؛ پِښت پے غئڤ دهم َچک!=خاموشی، کسی  

 گپ نمی زند) تلقان در دهن و نفس تنگ!(. 
 = چکیدن. ِچکتاو

خشمگین؛  َچکۈن-َچک مشوش،  مضطرب،   =
موند یے رزین څه، یِمه ِدس تر ~، وم پیڅ نۈد=  

مثلیکه رویش در  من یک دختر خشمگین دارم،  
 گریان است. 

 =چکری. ُچکرے
کۈڤه)کَچَکک تهم  قطره؛  چکیدن،  ڤه(  -=  ۈ 
ښپه  -چکک آ؟ آیا اینجا آب میچکد؟؛ ~ ته َچکت، خ 

جوش   اتاله  میچکد،  لَقت)فلک.(=قطره  ته 
َچَکک   چکیدن؛  چ.=  َچَکک  میخورد)فلک.(؛ 

 س.= چکیدن. 
= چکنده؛ یِد چید لپ ~= این خانه بسیار  َچَکِکن

 چکنده است. 
= بصورت کامل، همه، تمام؛ وم ژاو ا م  َچکلَست

~ ڎوید= گاو را بصورت مکمل دوشیدم؛ یِد مال  
پے یېل ~ مود= مال در ایالق همه مرد؛ پَدرۈد  

یند ېن ~ وے قومیات= در پدرود در  - نۈم جای
 هر قدم قومیات اش است. 

َچککه قهپ  َچکه،  ار  ِکنېن  ڎۈغ  دوغ؛  کره   =
َوم ڎۈغ اند وم َښڅ َچکت، اته ِدگه  درون خو، دڎ  
و یوو َچکه= دوغ را در خلته می  -څه ِرست، ک

باقی می ماند   اندازند، آب دوغ میچکد، چیزیکه 
 کره دوغ است. 

- = زمین کوچک، توته زمین؛ َدم یے ~ خوَچکهل
ند َکرت شکه وېڎ ا م=این توته زمینم را کچالو کشت  

 میکنم. 
بِڅَ  َچکهل  بِڅ،  َچکهل  زمین    ک َچکهلَک،   =

 کوچک، توته زمین. 
= فرفری، پر پیچ و تاب، مجعد) نباتات(؛  َچکۈن

گیاه   مانند  به  مشنگ  س ڎج=  تر~  مښارج  یِد 
 پیچانک شده است. 

 = چکاندن. َچکېنتاو
 = بب.پ گ. ِچگ

میله چوبی بین ستون در دهلیز خانه)  -۱=  َچَگس
برای خشک کردن کاال و غیره(؛ دېڤ لېف ېن  

لیهاف ها ببر در تیر دهلیز  پېښواز ~ ارد وېڎ=  
دهلیځ ِستَن ېن مابین یے ڎارگ  -آویزان کن؛ َچَگس

َچَگس" دهلیز    -څه="  های  ستون  بین  تیریکه 
نشیمن برای پرندگان اهلی؛ یه طوطے    -۲است؛

 اس ~ تے ِزبَد= طوطی از نشیمن خود پرید. 
تیداو ِچگوښت  راه    - ۱=  ِچگوښت:  بال  با 

سۈد،  څه  مست  َزریځ  تیزد=    رفتن)پرنده(؛   ~
راه   هایش  بال  با  میشود  مست  کوگ  وقتیکه 

جفت شدن، پریدن بر ماده) حیوانات(؛  - ۲میرود؛
توید ِچگوښت   تمه زریځ تے  وم  َزریځ  یو مٲش 

جفت    خو، یه ڤودے ترم رخ= کوگ ما با کوگ تان
 و آن تخم داد.  شد 

= بسیار الغر؛ وے باب ~ س ڎج= بابایش  ِچگۈر
 بسیار الغر شده. 

بدون چرخ    ه ینقل  له یوس  ی مه، نوعسورت  = ِچگینه
ب  که  سردس  شتر یاست  مناطق    له یوس  به   ر، یدر 
  ده یبرف کش   ی بر رو   ی گوزن شمال  ا ی سگ، اسب  

اشود یم کار    له یوس   ن ی .  به  باستان  دوران  از 
که    خ،ی از برف و    دهی و در سطوح پوش   رفتهیم

وس کند چرخ   لهیحرکت  به  صورت    یدار 
ت  است گرفته یم داشتن  با  جنس    غهیسورتمه  )از 

چرخ، از    ی چوب، استخوان و بعدها فلز( به جا
آن    دن یکش   نسانی برخوردار و بد   ی اصطکاک کمتر

نقل    ی هنوز هم برا  لهیوس   ن یاست. از ا آسانتر بوده 
)شمال غرب    وکون ی لند،  الپ   ی و انتقال در نواح

و    شود ی استفاده م  ایآس  ی کانادا(، آالسکا و توندرا
  ی و سرگرم  حی تفر یابر   شتریب  گرید  ی در مکانها
 وپ. .رود ی به کار م 

 = چلپاسه. ِچل بئسک، ِچربئسک
چوره بافت  ِچل  زنانه،  موی  بافت  یکنوع   =

خو کهل څه وهف    -مخصوص موی ها؛ ِچل چوره
وقتیکه موی  ېن، ناو تار وېڤ ِکنېن=" ِچل چوره "  

( رشته ای جداگانه  ۹ها را میبافند، آنها را به نه)
میبافند؛ یه خو کهل ِچل چوره ویفچ= او)مذ.( موی  

 های خود را " ِچل چوره " بافته است. 
خۈنه آنجا  ِچل  از  آب  که  آسیاب  زیر  جای   =

ڤه( څه تیزد"  -میگذرد؛ ~ ِخدارج بیر، َښڅ یَمڤه)یَم
که بیرون میرود    ِچل خۈنه "= در زیر آسیاب، آبی 

 . یاد میشود   "ِچل خۈنه "بنام  
= روغن جمع کردن؛ مم ڎۈغ ~ ڎهڎ  :َچل ڎئد۱َچل

 ٲم= از دوغ روغن بکشیم. م. َچل، َچلت. 
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= فریب، حیله، مکر، نیرنگی؛ درم. ِدس ~  ۲َچل
شچ دے ند نِست= اوحاال نیرنگی )مانند گذشته(  
کردن،   حیله  دادن،  فریب  ڎئداو=  َچل  ندارد؛ 
مکرکردن ؛ درم. تو سٲو یے ~ ڎهڎ= برو یک  

 نیرنگی کن. 
چهل روزه) معمولن پِس  -۲(؛۴۰چهل)   -۱=۱ِچل

پ ر س ت ات، یه انداید= چهل   از زایمان(؛ وم ~ 
 روز او پوره شد و از جایش برخاست. 

  ی ماریاب ی استخوان    ی نرم  ا ی  سمیتی راش  - ۲ِچل
  ی مار یب   ک ی (Rickets :یس ی)انگل  یاستنرم   کتز یر

ها است که در نوزادان و  مربوط به رشد استخوان 
  ی استخوانها ی ماری ب  نی . در اشود ی م ده یکودکان د 

  ی ماریب  نی . امانند ی م  ی نرم باق  یلیکودکان به دال 
خم استخوان   ی دگیموجب  ناقص  رشد  و  و  ها 

  ی . علت اصلشود ی ها مشکستن آن   سکیش ریافزا
و   سم یت یراش   یمار یب ول  ن یتام یکمبود  است،    ی د 

در آن نقش دارد که موجب ترشح    زین   م یکمبود کلس 
م   شتریب ترمون  پارا    سم یتیراش .گردد یهرمون 

  ی است؛ ول  عی شا  هیدر کودکان دچار سوءتغذ   شتریب
وپ؛ بچه ِچل څه  .شود ی م   دهید   ز یدر بزرگساالن ن

سۈد، وے قهد تے وورږ انجېن خو، َدڎ وے م رڎه  
بچه   وقتیکه  گۈرېن=  یا  قتے    ی نرمبیماری 

میگیرند    استخوان اندازه  را  او  نخ  با  داشته  را 
 ومرده را با آن نخ دفن میکنند) باورهای مردم(. 

پوچ،  َچالچوف درنظریات(،  دودله)  پایدار،  نا   =
ن زن )مادر(  سبک سر؛ یه  مادر وے ~ لۈڤد= آ

رد یے گهپ ڎید،  -او را پوچ گفت؛ یو دۈند ~، مو
رد ِدگه= او آنقدر سبک سر است که برای من  -تو

 یک گپ میزند وبرای تو گپ دیگر. 
= نا پایداری، دودله ای) در نظریات(،  ےَچالچوف

 پوچی، سبک سری. 
= حیله گر، نیرنگ، چابک؛ یه ~ ِږنِک=  اِسم-ِچل

 او زن نیرنگ است. 
َچالڤ) یکنوع نوشابه از دوغ تغلیظ شده  =  َچالڤ

یا تلقان با عالوه کردن مقدار زیاد آب(؛ ت ښپ ار  
َښڅ ِکنېن خو، وے ته َچالڤ لۈڤېن= آب را در  

آنرا     میکنند،  عالوه  شده  تغلیظ    " َچالڤ "دوغ 
تلقان   ٲم=  ِکن  َچالڤ  خو،  ڤه  پِښت  میگویند؛ 

 " جور کنیم. َچالڤ"بیار 
 یسمان از پوست. = تسمه، ر لبُر، ِچلبُر چُ 

 = تسمه، ریسمان از پوست. لبُرِچلبُر، چُ 
= کشیدن صدای مکیدن در وقت خوردن یا  ِچلَپتاو

نوشیدن؛ بشهندث خهر، چیز ِچلَپے= درست نان  
آوری.م.   می  در  را  مکیدن  صدای  چرا  بخور، 

 چهپتاو. 
= ِچلَپچی، لَگن؛ آفتابه یت ِچلَپچے = آفتابه  ِچلَپچے

شستن دست ها(؛ ار ِچلَپچے  ولَگن) ظرف برای  
ته خو ڎ ست ِزنے یېن= در لگن دست های خود  

 را میشوند. 
 = صدای موج دریا یا بحر.  ِچلَپاڤ، ِچلَپَست
= موج دریا؛ دریایېن ېن اِک دۈند لپ اندیڅ  ِچلَپَک

ِددے، وېڤ ~ پے مو باغ یاڎد= آب دریا آنقدر  
آید.م.  زیاد شده است که امواج آن به باغ من می  

پَک.   ِچلَپاڤ، ِچلچ 
= لغزیدن، چپه شدن، از جا بیجا  خیداو  َچلت :  َچلت

خود خو، وئښت= بعد    ے شدن؛ بعد یِد ڎارگ َچلت
چوب از جایش بیجا شد و افتید؛ َدم ژیر ارد پَلۈن  
زیر   واښت=در  خو  خیرت  َچلت  یِد  نَی  اگه  ڎه، 
بیجا   جایش  از  نی  اگر  بمان،  اتکاه  یک  سنگ 

 . میشود و می افتد 
کردن)آب(،    -۱=    لتاوچُ ،  ۱َچلتاو چلپ  چلپ 

- جوش خوردن، غرغر کردن؛ َښڅ څه َچلت، مو
ته خوڎم نه یئست= وقتیکه آب چلپ چلپ میکند،  

بیرون آوردن روغن از    -۲مرا خواب نمی برد؛  
 دوغ. 
=خوش آمدن، به دلخواه بودن)تنها به شکل  ۲َچلتاو

اِد تمه بادے َگرے نه َچلت=  -رد  ک-منفی(؛ مو 
 ین گستاخی تان خوشم نمی آید. ا

 = خواندن، صدای کبک دری خورد. ۱ِچلُچپَک
ِچل  ۲ِچلُچپَک پرده  ،  یا  فیلم)الیه(  ِچلَچپَک=  پَک، 

 باالی مایع) شیر، دوغ(. 
وزن،  َچلَښ،  َچِلښ اهمیت،  ارزش،  قیمت،   =

تقاضا؛ مو گهپ اند َچِلښ نِست= گپ من اهمیت  
چ( ارزش  ندارد؛ تو کار اند َچِلښ نِست= کارتو)هی

ندارد؛ دے مېوه گے ند بازار تے َچِلښ یَست=  
 در بازار تقاضای میوه جات است. 

 = بب. َچِلښ. ۱َچلَښ
او  ۲َچلَښ آیا  نه؟  یست  ارد ~  دم  دقت؛  =توجه، 

 دقت میکند؟ 
 =بب. َچلفوس. َچلفَس
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= شیطان، نافرمان، دو دل، پوچ؛  َچلفَس،  َچلفوس
ته شۈنت=  مو نهن ته اس َدم َچلفَس څه لۈڤد،  یِد 

وقتیکه مادرم به او)مث.( شیطان میگوید، او خنده  
دختر   آن  فود=  نه  َچلفَس غهڅ َښڅے  یه  میکند؛ 

 شیطان آب را نیاورد. 
  ے َگرس  َچلفَ ،  ےَچلفَس،  ےَگر  َچلفوس ،  ےَچلفوس

 = شیطانی، نافرمانی، دو دلی، پوچی. 
= چقوری دردریا؛ ڤَز ار ~ ڎاد خو، غۈت  ِچلُقے

فتید و غرق شد.م. حوض،  ناست= بز در چقوری ا
 قِل پڅے. 

 = سطل.م. َکَچک، پ َرک. ۱َچلَک
تے  ۲َچلَک وورږ~  خو  ا م  ز  و  دستی؛  دوک   =

 ژیڤد= من نخ پشمی خود را بدور دوک چرخاندم. 
َچلَکآوېز -َچلَک ،  آوېځ-َچلَک با  -:  چیداو=  آوېځ 

دادن،   جزا  جنگ(؛  راه  کردن)از  تصفیه  کسی 
ز اس چاِرک َچلَک ا م، مو به  آوېځ ِکن  -زدن= و 

دل څه نه ِکښت= من نفر را جزا میدهم اگر به دل  
من نکند)گپ مرا نشنود(؛ یَکبارگه بېِخنورے کئت  

ز تو َچلَک  آوېځ ِکن ا م= باردیگراگر بی  -ِچس، و 
 ادبی بکنی، من همرایت تصفیه میکنم. 

 = چلم؛ ِچِلم تیژداو= چلم کشیدن. ِچِلم
 (. ۴۰چهلم) =مِچلُ 

رو، َچلَنگ ترش  اخمو،  یو    =  خشن؛  چهره  با 
َچلَنگے خو چوږج= رویش ترش است؛ دۈند َخښ  
است؛   شده  آنقدراخمو  او  ادے=  س ڎج  یو  َچلَنگ 
چهره   با  او  س ت=  ارې  ات،  َچلَنگ  څېمېن  وے 

 خشن آنجا رفت. 
دورویه،  َچللوس،  َچلوس نیرنگ،  گر،  =حیله 

نَی!   یه  َچلوس غهڅ  دروغگو، کالهبردار؛عجب 
َچلوس آدم، لپ    اوچی یک دخترنیرنگ است؛ یو 

بسیار   است،  رویه  دو  آدم  یک  او  لۈڤد=  ِدروغ 
دروغ میگوید؛ یو َچلوس فهندے مو ڎاد= او یک  

 آدم کالهبراست، مرا فریب داد.
=حیله گری، نیرنگی، دورویه  ےَچللوس،  ےَچلوس

 ای، دروغگویی، کالهبرداری. 
 = کم سواد، کمی با سواد. َسواد َچله
خو  ےَسواد  َچله سوادی؛  کم  َسواد =  یٲم    ےَچله 

 نېست چود=)ما( کم سوادی خود را نابود کردیم. 
= چله، چهل روزه) سرد  ِچله، ِچلله، َچله، َچلله

های   روز  گرمترین  یا  زمستان  روزهای  ترین 

ِزِمستۈن= چله زمستان؛ ِچلله  -تابستان(؛ ِچلله یے 
 تابستۈن = چله تابستان.  - یے

 = انگشتر؛ اسم خاص، ِچله. ِچله، ِچلله
 = بروی آب زدن. پتاوِچله

= پوست درخت؛ اس وېد ~ نَصوار ارد ثیر  ِچلیَک
خاکستر   نصوار  برای  درخت  پوست  از  ِکنېن= 

 میکنند. 
= سوسک)قانغوزک( به شکل  ځئِچم غېږځ، ِچغ ن

 (. زکیخگوش تَفَنَک )- م.غۈږ مستطیلی و مسطع.
رد دهکچود=  -زینتی؛ یو یے ~ شال مو  =ےَچمبَر 

 او برایم یک شال زینتی داد. 
َغلبېل  َچمبهر، َچمبَر = حلقه؛ َچمبهرته دهف ات 

دف،   برای  را  ِکنېن=حلقه  ارد  بېځ  فِراخ  ات 
میکنند؛   جور  زراعتی  غربال  و  الک)غربال( 
َچمبهر چ= حلقه کردن، خم دادن؛ َچمبهر س.=  

 ک. حلقه شدن، خم شدن.م. ِوښچ، ِوښچَ 
= کسیکه غذای روغنی و گوشت داشته  دار  َچَمنے 
 باشد. 

یا  َچَمنے گوشت  با  چیزیکه  روغنی،  غذای   =
روغن است، با روغن؛ ِزِمستۈن ٲم بې ~ نه ڤَد=  
~  در زمستان)ما( بدون گوشت و روغن نبودیم؛  

څه سۈد، خو ب چ َکږېت= اگر گوشت  تمه ند کهم  
 ست. تان کم شد، بز تانرا بکشید.م.َچرڤَښایے، خِ 

= گل سینه به شکل انگشتر یا حلقه؛ ~ حلقه،  ِچمه
ِچمه" حلقه ای  "ِږنِکېن ِوښیځ ېن پے َوم چ ستېن= 

 است که زنان در آن کلید ها را می بندند.م. تهک. 
الیه ای باالیی پوست به چیزیکه پشم    - ۱=  ِچنازگ

یو   خو،  ِکنېن  ت  ر  پۈست  است؛  چسپیده  مو  و 
څه   قتے  ڎاښڅ  ِچنازگ  پۈست  ته  وے  اندیزد، 

لۈڤېن= وقتیکه موی را از پوست میکنند و وقتیکه  
"  با موی پوست جدا شود، آن پوست را "ِچنازگ 

  شه یر(سر شورهٔ   -۲سبوسک موی سر؛  میگویند؛

  خته یر Pityriasis simplex capillitii)  :ن یالت 

)فضا   ی هاشدن سلول  اِسکالپ    ک یآناتوم   یمردهٔ 
ستَنگاه مو تا گردن( است و نبا ٬پوست سر   د یاز ر 
خشک شود   ی با  گرفته  اشتباه  سر    پوست  .پوست 

در خارج به   نی تری انسان  داشتن    لیدلسطح خود 
  ن یاست و ا   ی سلول  یمدام در حال بازساز  نی کرات
اطراف    یکه در تماس مداوم با فضا   ست یمعن   ن یبد 

از    یرون یب  ه ی( در ال درمی)اپ  ی کرار پوست خارج
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ن  روند ی م  ن ی ب جا  از ی و  ا   ی نی گزیبه    ن یدارند. 
ول  یبازساز  دارد  وجود  بدن  سطح  تمام    ی در 
روند مرگ    نی ا  یلیدلدر اسکالپ سر به  کهی هنگام 
  دن یکند به شکل ذرات قابل د   دایپ   ش یافزا  ی سلول
 وپ. .د یآی م د یبه اصطالح شوره سر پد   ای

نه  َچندۈن ِسراق   ~ دهڎ  ته  گهپ  مو  چندان؛   =
 ِکنېن= به گپ من آنها چندان سراغ) توجه( ندارند. 

به   یچنگال در زبان فارس = چنگال، پنجه) َچنگال
آدم کم  یپنجه  ن  یکه  کنند    ی معن  ز یخم 

.وپ(؛ پَلهنگ اند ېن  وم چنگالېن لپ تېز=  دهد یم
از پلنگ چنگال های او بسیار تیز استند؛ َچنگال  

 ڎئداو= چنگال زدن.م. چهنگ. 
 = مگس کش. زینیج  َچنِگن، ُغمار َچنِگن

= به مشکل نفس کشیدن، پف  رثتاوئِچنهرثتاو، ِچن 
کردن) در مشکل تنفسی(؛ یو اس ماتے ِچنهرثت=  
او از خستگی به مشکل نفس میکشد؛ درم. یِد هر  

رثت، مات ِگمۈن س ڎج= او چی رقمی  ئچیز څه ِچن
شده   مانده  که  گمان  به  میکشد،  نفس  مشکل  به 

 ف ښتاو. است.م. فیښتاو، 
ِچن نفس  رثیجئ ِچنهرثیج،  مشکل  به  کسیکه   =

 میکشد. 
 =بب. ِچن نچے. ُچنۈنچے

َضلوِلیَت ُچنین به  به  -= چنین؛  لۈڤج=  َروا  ېن ~ 
نین چ  متل(؛  گفتند)  روا  چنین  ها  ات  -ضروریت 

ز وے و  چنان؛  و  چنین  گهپ  -ِچنۈن=  بشهند  رد 
نین -م، یو مو-ڎه ات ِچنۈن لۈڤد= من برای  -رد چ 
چنان  او   و  چنین  برایم  او  و  میگویم،  بخوبی 

 میگوید. 
= حساب کننده با چرتکه؛ چوت زن=  چوت ڎهڎیج

 حساب دهنده با چرتکه. 
دادن؛ خو  چوت مال اتو  ڎئد=  مال  اتو؛ چوت   =
 م. ِوتوک.  م= پراهنت بیار اتو کنم.-ڎه~  ک رته ڤه  

ابزار=  چوت محاسبات   یبرا  یچرتکه    ی انجام 
اصل عمل  چهار  ر  ی مانند  خاور    شهیو  در  دوم 

کار    کینزد  سونگ  دودمان  و  اروپا  باستان، 
بودن، هنوز در سراسر   ی م یقد  رغم ی عل  .رفت یم

ب  آن  از  ذهن  شتریجهان  محاسبات  استفاده    ی در 
که    یافراد   یبرا   یآموزش  لهیوس  نی ا .شود یم

که    یهر کس   یبرا  نیدارند و همچن   یینای مشکل ب
است.    د یمف  اموزد یاصول محاسبات را ب   خواهد یم

پ  با  آموزش    یامروزه  در  به نقش چرتکه  بردن 
نوجوانان، و محاسبه   ی محاسبات به کودکان و حت 

آموزش چرتکه گسترش    ی ذهن   است.   افته یآنان، 
چند  کودکان    یبرا   ی جهان  مسابقات سال    ن یهر 

برگزار    یبرا چرتکه  با  محاسبه  مسابقات 
 وپ.؛ چوت ڎئد= حساب کردن با چرتکه. . شود یم

چارڎ)مث.( کج  چورڎ)مذ.(،  چ.=  چورڎ  کج؛   =
 ک.؛ چورڎ س.= کج ش.م. َکږ. 

= قوز پشت)کج  میڎ)مث.(- میڎ)مذ.(، چارڎ- چورڎ
 کمر(؛~ ِغڎه= بچه قوز پشت.

چارڎ-چورڎ بینی.م.  نئځ)مث.(-نئځ)مذ.(،  =کج 
 َکږنئځ. 
 .= کجی)مث.(ے)مذ.(، چارڎےچورڎ
= دروازه سلولی؛ ~ ته پے یېل ِکنېن=  ِدڤے-َچوره

 دروازه سلولی را در کلبه ایالق استفاده میکنند. 
=خال دار، لکه دار، خط  چوږ)مذ.(، چهږ)مث.(

خط)راه راه(، پلنگی؛ چهږ گلیمېن بَجووېج= گلیم  
عجب   آهنگ(؛  است)  ها  بجوی  از  خط  خط 

خط  مقبول  ِخشروی چهږ ڤهښ!= عجب ریسمان  
 خطی. 

علم  ن یشاه   =باشه-چوږ )نام   Falco:  ی پاسرخ 
vespertinus  ) شکار  کی ت   یپرنده    رهٔ یاز 

است    ی اجتماع  یاپرنده پرنده  ن ی است. ا  ان ی نی شاه
درخت دار مو، کشتزارها    یآن دشتها   ستگاه ی و ز

تاالبها بوته  ییو  پوشش  در    یاکه  است.  دارند 
 وپ. . شود ی م افت ی  ز ین  رانیا

چهږَجک)مث.( لکه  چوږَجک)مذ.(،  دار،  =خال 
دار؛   خال  گاو)ماده(  ژاو=  چهږَجک  دار؛ 

 . چوږَجک ښیج= گاو)نر( خال دار
چوږَجک  چوږَجک ته  پِلۈن  مٲش  شدنی؛  =اجرا 

 سۈد= پالن ما اجرا شدنی است.
=کسیکه درهنگام درو از همه جلو تر  ڎهڎیج-چوږ
 است.
بودن  ئَدکڎ-چوږ جلو  درو؛  درهنگام  مسابقه   =

کسی از کس دیگر؛ دم ِزمڅ ٲم ~ تیر جهلَدث تیار  
 چود= این زمین را در مسابقه درو خالص کردیم. 

خال    = چهږ )مث.(-ِمل- چوږ)مذ.(، چهږ-ِمل- چوږ
پلنگی راه(،  خط)راه  خط  دار،  لکه  پخته  دار،  ؛ 

- ات، َدم صورتېن زاښچ، َدڎ اده چهږ-درون یِد ڤِڅ
ایستاده بود و  -ِمل چهږ=او)مث.( در داخل پخته 
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عکس او را گرفتند به همین خاطر خال دار آمده 
 است.

ب.  چوشچ علم=  )نام   Hordeum) ی:جو 
vulgare ن ی ا  یاز غالت است. چرخه زندگ  یک ی  

(  انی)گندم  هانه یساله و از خانواده گرام  ک ی  اهیگ
ات از  احتماالً  جو  کشت  آس  یوپیاست.    ی ای و 

، جو  ۲۰۱۷سال  در . است آغاز شده یشرقجنوب 

تول مقدار  نظر  از    ونی لیم   ۱۴۹)  د یاز  پس  تن( 
قرار   چهارم  رتبه  در  گندم  و  برنج  ذرت، 

 وپ. گرفت.
ند مو یاږج ن ر  -بَچېن، مو- ی؛ اَ جو = ب.  چوشِچن

~= بشنوید، امروز آرد من از جو است؛ ~ َگرڎه  
خهرے یا؟= آیا نان جو میخوری؟؛ مے ~ ته یو  
 ِخدارج کهم ییږد= آسیاب جو را خراب آرد میکند. 

س. چوښچ  مشاهده  چوښچ:  مالحظه  =  شدن، 
شدن، غور و بررسی؛ یِد تو عریضه ته چوښچ  
مالحضه(   مشاهده)  تو  عریضه  حاال  سۈد= 

ته ڎو َمَسله چوښچ سٲوېن=  -اند -میشود؛ ن ر مجِلس
در مجلس امروزی روی دو مسله غور و بررسی  

 میشود. 
= َگز) مقیاس طول،  چوڤ گهز، درم. چوږ گهز

یک گز تقریبا یک متر است(؛ چوڤ گهز ڎئد=  
 اندازه کردن. 

= پرنده ای، شباهت به بوم؛ جغد؛ بهارے  چوک
بهار   در  گویا ماږځ سۈد=  نَښتیزد خو،  ندے ~ 
هیچ   لۈڤد=   ~ میشود؛  قعطی  گویا  میبراید،  بوم 
چیز نیست، خالی، لچ) در مورد سرمایه(؛ تو چید  
نیست)خالی   چیز  هیچ  تو  خانه  در  لۈڤد=   ~ اند 

 است(.
ل، دشت، =ویرانه، زمین خشک و بی حاصچول

چول بیابان؛  بیابان؛  -جای  و  بۈن=دشت  بِیه  ات 
ات بِیه  -ت َچرهنگ پات ښاه بچه، چول-لۈدے:"تو

(= از او پرسید:" تو  .)فلک "بۈن ارد َسیلے ِکنے؟ 

چطور شاهزاده استی که در دشت و بیبان به سیل  
چ.= چول  َدم   آمدی؟"؛  ک.؛  نابود  ک.،  ویرانه 

چو= این  ېن دم - ېن دۈن تېپت ادے، چول-ِجنگهل
لچ   جای  به  آنرا  که  کردن  قطع  آنقدر  را  جنگل 

 تبدیل کردند؛ چول س.=ویرانه ش.، نابود ش. 

= کر؛ یم ~، گهپ نه ښینت= این کر است،  چون
گپ نمیشنود؛ چون چ.= کر ک.؛ چون س.= کر  

 ش.م. َکر. 
یافتم چونَت  مالقاتی؛  چونَت:  یک  چه  =ببین 

وینت  تو  ا م  ب  خ  یافتم،  چونَت  صد "لۈدے:"  ا  = 
 زد:" ببین چه یک مالقاتی، خوب شد تو را دیدم". 

مانند    - ۱=ُچَښک-ِچوئر دراز  نول  با  پرنده 
استخوانی)از الغری(؛    -۲خروس؛ بسیار الغر، 

چ َښک گهښچ= این بچه بسیار الغر  -یِد ِغڎه ِچوئر
 شده است. 

 = چپ. چهپ
ز ته خو کهل ارد    -۱=  چاپتاوچهپتاو،   مالیدن؛ و 

چهپ   نه  روغن  خود  لپ  سر  موی  در  من  ا م= 
بسیار روغن نمی مالم؛ یم غڎه مے پهیے خو پیڅ  
ارد چهپت= این بچه شیر تر را بروی خود مالید؛  

در چتلی رفتن،  زدن در چتلی؛ دے الی ارد  -۲
جذب  -۳بهس چهپ= در چتلی دویدن را بس کن؛  

کردن، کش کردن؛ قاق ک نَک، دے سیایے یے لپ  
ا بسیار بخود  پے خو چهپت=خشک کن، سیایی ر

لپ   خو  پے  روغن  دے  پۈست  یِد  کرد؛  جذب 
بخود زیاد جذب  پوست روغن را  این  چهپتے= 

 کرد.
= با دست چپ؛ یِد ~، خېز د ست قَتے ته  چهپهک

تئښتاو نه ڤهرڎېد= او چپ است، با دست راست  
تراشیده نمیتواند؛ تر ~= چپ)دست(؛ یِد یِلهڤ تر  
 . ~ کارے چود= او کمی با دست چپ کار کرد 

 = جذب کن، خشک کن. چهپیج، چهپیَجک
اند دے  - ۱=  چهچ ِوښوږج  تو  کم؛ دے  پراکنده، 

ِڎندۈنېن ~= دندانه های شانه ات پراکنده است؛ تو  
ند چهچ دے= دندان های تو  - ِڎندۈنېن ېن اس مو
اَم کاله  -نازک، ظریف؛ ک  - ۲از من کم تر است؛  

~، تنه ارۈ ِدڤېست= این کاال بسیار ظریف است،  
طریق آن معلوم میشود؛ َگلیم ~ څه ڤېد،    بدن از

مالېن وم خو، یه غهفڅ سۈد=اگر گلیم ظریف و  
 نازک باشد، آنرا می مالند و ضخیم میشود. 

 = با دندان های کم. ِڎندۈن-چهچ
بار وهمچنان  چهخت بستن  برای  = حلقه چوبی) 

 بافندگی(. 
 = چرخ. چهرخ

 = روغن دان. چهرڤ دۈن
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= چرب  = روغن؛ چهرڤ چ.، چهرڤ ڎئد چهرڤ
 ک. 

 = یکنوع توت خالداربا رنگ خاکستری. چهږ دوڎ
~  چهږبېن یے  خاکستری؛  موی  خاکستری،   =

مو موی  -یَِخک  خواهر  یک  ڎاد=  ِدچار  رد 
 خاکستری بمن دچار شد. 

صافی  چهږځ آن  با  چیزیکه  پالونه)  صافی،   =
روغن   ات  ښوڤد  برایے  اس   ~ گه  یے  کنند(؛ 
و   شیر  برای  دیگر  صافی  یک  زېن=   تئزداو 

 غن میگیرند.م. تئزیَجک. رو
چهښ-چهښ فرسوده؛  چهَښک-چهښ،  بکلی   =
وے  -چهښ ش.؛  فرسوده  بکلی  س.=  چهَښک 

چهښ ښ ذج= پیراهن او بکلی فرسوده  -ک رته چهښ
 شده.

= پوستک خورد کهنه گوسفند یا بز؛ مے  چهَښک
 ~ تیر نِث= باالی این پوستک بنشین. 

 = شاهین، پرنده بادبادک. چهغ
 چهږځ. =بب. ۱چهغځ
ذئداو۲چهغڅ َچغځ  َچغځ:  ذئداو،  =جمع    :چهغڅ 

 کردن، ربودن، غارت کردن. 
= دست، گرفتن دست، تاثیر)نفوذ(؛ ار چیز  چهق

تر مو ~ یاڎد، بِرئز ا م= هر چیزیکه بدست من  
و پات ښاه مو ~ اند= همان  - افتد، مینوشم؛ اِکیب

پاد شاه زیر اثر من است؛ هر څۈند مو تر ~ څه  
هر چندیکه بدست من بیاید، میدهم؛  ڎېد، دهک ا م=  

آوردن.م.   بدست  گرفتن،  وېڎداو=  چهق  تر 
 چهنگ، قهپ. 

= ورست)یک چهقر  چهِقر، چهِقِرم، َچِقر، َچِقِرم
کیلو متر است. کمی  ۱.۶۶۸یا ورست مساوی به  

بیشتر از یک و نیم کیلو متر(؛ وهڎېن ڎو ~ پۈند  
رفتند؛  کیلومتر( راه    ۳.۳۳۴تاید= آنها دو ورست)

ده   ڎَر= زمین من  َچِقِرم اس چید  ڎیس  ِزمڅ  مو 
 وراست از خانه دوراست. 

چهِگردے از  چهَگردے،  تر  خورد  آتشدان)   =
 آتشدان اصلی(. 

کثافت،  چهل فاضل  =  چاله  الی،  گودال،  آب.م. 
 غهر. 

= چقوری در پیشروی آتشدان خانه؛ چید  چهلَک
درونېن ارهی ~ اس ِکڅار خېزهج: ییو َدرون ~،  

چقوری یڎِ  سه  خانه  درون  در   =~ ڤَج  ېن    یۈن 

دیگر   دوی  آتشدان،  پیشروی  یکی  است:  موجود 
 بیرون از آتشدان. 

 = کثیف، در چتلی؛ چهِلن چ.= کثیف ک. چهِلن
چنگ؛ َوم پَلهنگ اند کو یے ~ لپ  -۱=  ۱چهنگ 

  - ۲تېز= از پلنگ یک چنگ آن خیلی تیز است؛
څه   ارد  َدم  چیز  ار  َدم مے ~،  پول  دست؛ شچ 

رد= حاال پول در دستش)مث.(  -زئزد خو   فارت،
است، هرچیزیکه خوش دارد، برای خود میگیرد؛  

 چهنگ ڎ.= چنگ زدن.م. َچنگال، چهق. 
=چنگ) آله موسیقی(؛ مٲش اند ته َکخای  ۲چهنگ 

 ~ نِوازد= از ما زنان چنگ مینوازند. 
 = ضمیر پرسشی کی)نفر(. چهی
میڎ اکچۈک ِښت ر  َدم  راست؛  قله،  بلند،  دۈند  -= 
ِږنِک  چۈ یِد  بلند است!؛  آنقدر  ک!= کوهان شتر 

ِدڤېست=آن زن که قد   چۈک دے څه، اس ڎَرث 
 بلند است، از دور دیده میشود. 

چیدن) چیدن قروت مایع(؛ وے ت ښپ  - ۱=  چۈکتاو
یاسېن پے تهخېن چۈکېن= قروت)مایع( را میبرند  

دانه(؛ چینند)دانه  می  سنگ  چکاندن؛  - ۲باالی 
ۈک= کمی روغن در  دۈنِدک روغن ار مو تاثچ چ 
 چئکتاو.   ظرف)چوبی( بچکان.م.

= ظرف بلند از گل، مدفوغ گوسفند و  َشپ-چۈک
غۈز   ات  َچښچ  ٲم   ~ ار  میشود؛  ساخته  موی 
ِربوید= در ظرف بلند گلی میوه خشک و چارمغز  

َشپ می چۈک  میزد=  -ماندیم؛  َغث  مال  اس  ېن 
 ظرف بلند گلی را از مدفوع مال ساختند. 

بدن؛چۈمچ پشت  قسمت  وېڎېت=    =  ن ر   ~ َدم 
کنید؛   پخته  بدن)حیوان(  پشت  قسمت  امروز 

اطفال(؛  -چۈمچ  پشت)  به  کردن،  پشت  چ.=  تیر 
تیر خو، بعد ِسفهد  -وے ِغڎه یے چود خو چۈمچ

پے َوم َچنار= او)مث.( آن بچه را پشت کرد و به  
 چنار بلند شد. 

= صدا کردن)جمع کردن( مرغها؛ چې  چې چې
مرغها؛ چې    چې چ.= صدا کردن )جمع کردن( 

چې دېڤ َچښېن ِکن خو ڤهر= مرغها را جمع کرده  
 بیار. 

چېپ اندازی؛  چېب،  تیر  سوراخ  کمین،  =سنگر، 
ز ا م مم ژیر خو رد ~ انجوڤد= من این سنگ  -و 

را برای خود سنگر گرفتم؛ َڅن ٲم ِربود تر تاقَک  
خو، وے تے یېن ِلښَکر وینت، وے یٲم چېپ لۈد=  
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ماندیم و از آنطریق لشکر  تفنگ را در سوراخ می  
اندازی   تیر  سوراخ  بنام  را  سوراخ  آن  میدیدیم، 

 میگوییم. 
کم  چېت مقدار  استشمام)  برای  تنباکو  کمی   =

نصوار برای استشمام یا جویدن(؛ یے ~ نَصوار  
 رد ڤِرے= برایم کمی نصوار پیدا کن. -مو

رد دهک سٲم پِس پول=  -= ِچک؛ َدم ~ موچېک
 ت پول. ِچک را بمن بده برویم پش 

= خواستن، موافقه کردن؛ چارے  چېمتاو، چېمبتاو
نه چېمت= او نمیخواست شوهر کند؛ یو اس   یه 
میخواهد   کجا  از  یو=  زارڎ  ِشتا  چېمت،  پَدۈ  که 

 اینجا) بماند(، او آدم بی تفاوت است. 
 = به پهلو. پهلے -چے
 = به قد. قهد -چے

= شنا کردن) بدون وسایل ایمنی یا  چے وے یئوځ
دریا تے نَښتے یے یا؟= میتوانی از    شنا(؛ ~ وم 

این دریا شنا کنان بگذری؛ تو باب ِدس ِښناوهر ڤ د  
ادے، دم پنج دریا یے ~ سهر چود= بابایت آنقدر  
کنان   شنا  پنج  دریای  از  که  بود  شناور 

 میگذشت)بدون وسایل ایمنی یا شنا(. 
= پسوند برای نشان دادن چیزی  چے، چئ، چی

شاخد  چے=  خاښدره  جایی؛  چی)از  از  ره 
 شاخدره(؛ پَتے چے= پتی) از پت(.م. ېج. 

 = بب. جه. چئ
= پیشوند برای نام گرفتن اعضای بدن، نشان  چے

چے دارند؛  موقعیت  حالت  کدام  در  که  - میدهد 
نشسته؛  ن=ب  -دهم= به پشت، خوابیده به پشت؛ چے

- پهلے= به پهلو؛ چے- پیڅ= به روی؛ چے-چے
 = به دهن)بر روی(. غئڤ- چےقیچ= به شکم؛ 

 = به پشت، خوابیده به پشت. ارقه-چے
 = به پا. پاڎ-چے
= جاری شدن جوی و تگرگ)ژاله()  پاښنه-چے

در مورد اشک ریختن(؛ وے یوښکېن ېن ~ َست=  
دے شدند؛  جاری  او  های  دے  -ند -اشک  ېن 

اشک های او دایم مانند تگرگ    یوښکېن دایِم ~ =
 جاری استند. 

کردن؛  چیپتاو جیر  جیر  چهچه  =  کردن،  پچ  پچ 
) در مورد چوچه های کوگ(؛ یه َزریځ َوقت  زدن

ق میزند  و  - قات، وهڎ َزریځ ب څېن چیپېن= کوگ و  
 و چوچه هایش چهچه میزنند.

 = به پهلو، شانه به پهلو. پَره-چے
 = به روی. پیڅ-چے
= قصد رفتن، آماده رفتن؛ یه  تیَدک-چےتید،  -چے

تیَدک= خواهرم آماده رفتن  - مو یَخ ار ِرښۈان چے
 به روشان دارد. 

 = نگهبان خانه. چید بۈن
 = خانه.م. ښاڎ، خۈنه. چید)ج. َچدېن، َچدخېل(

 شمشیر.  - ۲کارد؛  -۱=چئد
جهلدے   چیداَوک،  جهلدے  چیَدک:  چیداَوک، 

زودتر،  =  چیَدک، تېزدے چیداَوک، تېزدے چیَدک
زودتر کردن؛ یَد مے کار جهلدے چیداَوک= بیا  
این کار را زود تر بکنیم.؛ جهر چیداَوک، جهر  
جهر   عینے  اند  ژیر  مے  لغزاندن؛  چیَدک= 
 چیَدک= این سنگ عین وخت است آنرا بلغزانیم. 

 = اعضای خانواده، خانواده. َجمعت-چید
 = خانه گک)خانه گک بازیچه طفالنه( چیِدَچک

چے-چے برای  ڤودُ -چے  ے،ِدڤ -ِدڤو،  =تحفه 
کسیکه عروس را از دروازه خانه داماد مشایعت  

 میکند. 
جور    -۱= مازیج-چئد شمشیر  یا  کارد  آهنگریکه 

 میکند. 
 = خانه ساختن. میزد-چید
 = به پشت، به پشت انداخته یا خوابیده. دهم-چے
 = به پشت. دهمهک-چے

 = شخم زدن، قلبه کردن. چئرتاو
 = قلبه گاو. چئرجاز

 = قلبه. چئِرځ
است    ی و قو   یراراد یدم غ   کی سکسکه    = چیَرک

تجربه   بزرگساالن  و  کودکان  نوزادان،  در  که 
  ن ی از ب ل یموارد خاص به دل ی و در بعض  شود یم

علت    . شود ی منجر به مرگ م  ی تنفس  ی رفتن مجرا 
  درک نشده است.   ی سازوکار سکسکه به خوبها:  
و در مدت    یسکسکه معموالً به صورت اتفاق   رایز

در مورد آن    یو بررس   د یآی م  ش یکوتاه پ   ی زمان
در حد    افراگم،ید   یعضلهٔ تنفس  .کند ی را سخت م
  ن ی و شکم واقع شده است. ا  نه ی قفسه س  ان یفاصل م 

پا   چه،یماه سمت  به  َدم  عمل  حرکت    ن یی هنگام 
ها  را به درون شش   ژنی اکس  یدارا  یو هوا   کند یم
ن فرستد یم بازدم  هنگام  در  و    افراگم،ید   زی.  شل 

م زائد    ی حاو  ی هوا  شود ی باعث  کربن    ای ذرات 
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برود و از بدن دفع    ی نی به سمت دهان و ب   د یاکسید 
دل هر  به  اگر  حال  دچار    ن یا   یلی شود.  عضله 

شود، عملکرد درست خود را از    ی ناگهان  ک یتحر
انقباض   دهد یم  ست د  دچار    ی راراد یغ   ی هاو 

سکسکه    شود ی م  یاتکرارشونده  آن  به  که 
م  گرید   لیدل  ک ی. ند ی گویم بسته    تواند ی سکسکه 

  ن ی همچن باشد.   ی صوت  ی هاشدن راه هوا توسط پرده 
است    وکلونوسینوع م  کی سکسکه    رود ی گمان م 
واحد    یهستهٔ تنفس   یعی رطب یغ   ت یفعال   جهیکه در نت 

انگل   solitary inspiratory) :ی سی)به 
nucleus ا مغز    ی عاطف  جانیه. شود یم   جاد ی در 

  ات ی گازدار، و دخان  یهای دن یتند، نوش  ی غذا  د،یشد 
د   توانند یم باشند   گر یاز  سکسکه  .وپ.؛  عوامل 

 ک.  سکسکه  چیَرک چ.= 
 کرم پیله.  -۲کرم؛  -۱=  چیرم
- خوږج، چیرم-= کرم زده گی؛ چیرمڎاڎج-چیرم

 خوردگی. خوږِجن = کرم 
 = کرم پیله. چیرَمک

 سوال: چی؟  - ۲اشیا، شی، دارایی؛ -۱=  چیز
 = دیدن، نگاه کردن)مراقبت کردن(. چیښتاو

انداختن؛  َښڅ چ.-َښڅ: چے-چے آب  به روی   =
چے ته  وے  وهفېن،  څه  جریب  پِراث  َښڅ  -سر 

ِکنېن=اگر برای بار اول جراب می بافند، آنرا به  
و   اندازند) رسم  می  آب  َښڅ  -رواج(؛ چے روی 

 س.= آب بردن. 
پچ کردن، چهچه  جیر جیر کردن؛    =چیغداو پچ 
) در مورد کوگ ها(؛ اگه یه َزریځ څه چیغد،  زدن
میکند،)خوب(  -نه چهچه  کوگ  اگر  ته=  تارڎد 

 جنگ نمی کند. 
 = به روی، رو به پاهین. غئڤ-چے
در  چیف غله  نشده  میده  های  درشت)ساقه  =کاه 

َغلب ېن  َکښت  خرمنکوبی(؛  ~  وقت  خو،  ڎاد  ېل 
نَښتوید= غله را غربال زدند و کاه درشت برآمد؛  
یِد َکښت ِخست څه ڤېد، چیف ته لَپ ِرست= اگر  

 غله تر باشد، کاه درشت زیاد می ماند. 
ِوِڎچېن  چیقتاو ِجنگهل  ار  کردن؛  جیر  جیر   =

 چیقېن= در جنگل گنجشک ها جیر جیر میکنند. 
 = به شکم. قیچ-چے

 =چکاندن. چئکتاو

روغن)به  َکش-چے و  شیر  با  شده  توته  نان   =
 افتخار ورود عروس به خانه داماد داده میشود(. 

چے-چے چےَکلله-َکله،  احترام؛  چ.=  -=  َکلله 
رد=  -َکلله یېن تو-احترام کردن؛ څه ِونېن تو، چے

 اگر تو را ببینند، برایت احترام میکنند. 
چے -چے ڎ-کوچ:  چ.)کوچ  کوچ  (ئداو کوچ   =

دادن(،  نهن    کردن)کوچ  وېڤ  کردن؛  مکان  نقل 
کوچ پََدم َکنېن= مادر شانرا به آنجا) منطقه  -چے

 ای بطرف باال( کوچ میدهند.
َچښ چے  کهل-چے دم  پاهین، سرچپه؛  سربه   =

کهل  -کهل ِکن= ماکیان را سربه پاهین کن؛ چے 
 له. -له، ا لڎئد= سربه پاهین کردن.م. ا  

وم  کۈپ-چے َغل  ښیج  یو  ا م  س ت  کوهان؛  به   =
اند ~= رفتم که گاو هنوز در زمین به کوهان    ِزمڅ

کوهان   به  شتر  آن  ڎاد=   ~ ِښت ر  یه  است؛  افتیده 
 افتید. 

 =چکاندن. چئکۈنتاو
=صخره؛ راه صعب العبور، دشوار گذر؛  ۱چین

ژاو َست= میگویند که    )نه مخفف نهله(تر َدم ~ نه
 گاو) ماده( بطرف صخره رفت.

رد  -چین مو= چین خوردن)کاال(؛ تو ک رته  ۲چین
 خ ش= چین پیراهنت خوشم آمد.

چین ۳چین قاَلب!،  چین  چی  -:  آی،  زیت!  ته 
تو   بد شانسی!، چی وحشت!؛ پاه،  بدبختی!، چی 
چین قالب، ار چیز څهت بِږین چود= آی، چه بد  

چین تو  ات  کردی؛  پنهان  را  چیزی  ته  -بختی، 
زیت، ڤا یت دېر یت= چی بد شانسی، باز نا وقت  

 ے. َکل -به-آمدی.م.َدر
= کندن؛ خو چینتاو= خود را کشیدن) از  چینتاو
 حساب(. 

= زن ایکه عروس را تا  نِوېنڅ-نِوئرځ، چے-چے
څه   آدم  قتے  نِوېنڅ  میکند؛  مشایعت  داماد  خانه 

نِوئرځ= اگر با عروس کسی  -ِکنېن، که یوو چے 
کس)زن(  آن  میکنند،  روان  "  نِوئرځ- چے  "را 

 نِوېنڅ، نِوئرځ.   -م. پَساست.
نۈل  -جهلد چے-ل؛ تو چ ښ جهلد = به نونۈل-چے

افتد)در   می  نول  به  زود  زود  تو  خروس  ڎېد= 
چهخت  پیر  - چے  -ات -زمین(؛  خم،  و  کج  نۈل= 

چهخت  ا م  ز  و  ِسڅ=  - چے  -ات -شدن؛  نۈل 
 من)مث.( کج و خم)پیر( شدم. 
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برای  ۱چینے تر  زیاد  بدخشان  چینی)در  پیاله   =
پینے نه  - شیر چای خوری استفاده میشود(؛ چینے

ڎو-پیاله  =پِتئوے؟ اندازی؟؛  نه  را  ارهی  -میاله 
لدے َدستارخۈن مو -چینے  - رد دهک= دو-ات ځ 

اسم    - ۲سه پیاله و دسترخوان خورد تر بمن بده؛  
 خاص زنانه"چینے، چینے گ ل چینے خۈن ". 

ڤارج    -۱=  چئوداو دے  کردن؛  قشو  خارانیدن، 
خاَرک قتے چئو= این اسپ را با برس قشو کن؛  

ا ارد=  چئوداو  ښیج  قشو ضرورت  یِد  گاوبه  ین 
پ څ، مو    -خارانیدن، گم کردن خارش؛ اه  -۲دارد؛

ز وے گهپ   دهم چئو= بچیم، پشت مرا بخاران؛ و 
ڎهم ات، یو خو کهل چئود= من برایش میگویم و  

 او سرش را میخارد. 
قشوکردن)    برای  درشت   =برسچئویَجک

 خاراندن( حیوانات. 
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