ږ
ږال= زنگوله.
ِږبۈنگتاو = زدن ،محکم زدن ،محکم لتت کردن؛
پے مو څته نته-نثے ،ږبۈنت امم وو= اگر منورر
من نمی شوی ،محکم وو را لت میکنم.
ِږبۈن َ
گسا = با صتدای ږبۈن سگستترگرمبستتی؛ یو
~ وئښت= او"ږبۈن سگسترگرمبستی" افوید.
َږچ=  -۱شتتتتتاا؛ته تا؛ و تذ یے-لهڤرالهڤیگته
ستنن پ ذارگ-ات سږچ=بعضتی ا پشتت ؛وو و
شتاا؛ه میروند؛ سږ؛ک ڤهر ٲم ستایه کن ٲم ،ستایه
بیر-ڤه ناله کن ٲم= شتتتاا؛ه ا را بیاریم ،ستتتایه
جور کنیم و زیر آنهتا نتالته کنیمر از ورانتهی؛  -۲ور
 ،اتام؛ د بتارۈن ذاد ددے ،متٲش لنفنن-نن سږچ
ستتت تت= آناتدر بتاران بتاریتد کته لیهتا تای متا ور
س
شدند.
َږلَ -ږل= صتتدای زن روفیفونی؛ زس ن سگت څه ذاد،
ښتتت تد= و ویکته زنت زدی،
سږل -سږل-امم موز م
م
صتتتتدای زن را من م شتتتتنیدم؛ سږل -سږل چ=.
زن زدن.
َږلتو = صتتتتدای جرن جرن کردن ،صتتتتدای
دنت یتا جرنت کردن؛ یو ږنځنتل زاښتتتتتت او
سږلت= او زنجیر گرفت و جرن جرن میکند.
َږلَسا = -۱صتدای جرن جرن  ،صتدای دن
یا جرن ؛ و ذ ویننن نن ~ رښتتتت= آن شتتتانزده
پولی تا جرنت جرنت ریاونتد؛  -۲بتدون و فته،
غالبن؛ زمستتوۈن-نن سوم وے موم پیڅ-ارد ڤیږځ-
وے ~ ښتئید= در زمستوان برای مادر ک ن او در
ستر بالشتت د ا میاواندند؛ =۳دراشتان؛ وم ؛ید
پے کهل ~ مئستتت= با ی اانه اورم).ی مهواو
دراشان است.
َږلۈنتاو =  -۱زنت زدن؛  -۲بتا صتتتتتدای بفنتد
آوازاوانتتدن؛ یو سږلۈنوے ستتتتتور انتتد= او در
روسی اوو اواند.م .سږلننواو.
َږلۈنیج= زن زن؛ کسیکه بفند آوازمیاواند.
َږلېنتاو = زنت زدن ،صتتتتتدای دنت یتا جرنت
کردن؛ موز امم ښاڤج-اوه ،وو ږال سږلننے ،نه-لهکے
ښتتتتافڅ امم موز= من باواو رفوم ،و وو با زنگوله
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میکنی ،نمی مانی که اواو شوم.

جرن جرن
م .سږلۈنواو.
ِږمۈځیج= کستیکه ؛یزی را با گل یا امیر بستوه
میکند.
ِږمییااا ِږمۈځااا = بستتتتتون بتا گتل یتا امیر؛ ار
مکزه کننن مستتتتتکته ،وے غئڤ ږمۈځنن او ،ار
س؛ښتتمه کننن گۈر= در کوزه مستتکه می اندازند،
ستتر او آنرا بستتوه میکنند و در ؛شتتمه میگذارند؛
بجوی .واوه ربے ینن ارذۈن وےرکڅار وےی او،
سدذ وے ږمۈځنن او ،بعد ذۈن سوئبنن= در وندور
واوه میگذارند ،اطرا آنرا با گل می مالندربستتوه
میکنندی ،و بعد گندم را بریان میکنند.
ِږن اار= زن دار.
ِږن اارے= زن داری.
ِږن ا س = زن دوست.
ِږن ا ستے= زن دوسوی.
ِږن(جِ .ږنېن)= زن ،مستر؛ ږن ذئد= زن دادن،
ازداوج کتردن؛ وتو کتو ~ متو-رد څتتته سواتتت
ذ ذے؟= ؛و ت برایم زن مید ی؟؛ ږن طفهپواو=
زن اواستتتتتون ،اواستتتتتوگتاری کردن .م .کسمپیر،
ورت.
کساای،
س
ِږنځېل= زنجیر.م .زنجیر.
ِږنځېلَک=  -۱زنجیرگردن؛  -۲؛ستتتبناس؛ ست تت
ارۈد ادے ~ ،فمکتس )= در اینجتا گرد و اتاس کته
مه ؛سبناس است.
ِږ ِنک اار= معشتو ه دار؛ ږنک دارے= معشتو ه
داری.
زنتتکرزن جتتتانی،
ِږ َنااک= بتتتا متتهتتربتتتانتتی .س
مستتتترگکر مستتتتر جانی؛ ستتتتٲم ور او ږنسک
انز=بروم نزد زنسک اود.
ِږ ِناک= -۱زن؛ د تذ ږنسکنن متٲشتتتتک یونن= این
زنها ما را صتتدا میکنند؛  -۲معشتتو ه؛ نه فهم امم
؛هی دے ~= نمی فهمم کی معشتتو ه ا استتت؟
م .زن ،کساای ،ورت.
ږهج= بو .ږ ژ.
ږها ،ږهاج(ج .ږها،اېان ږهاج اېااال)= زاغ
ستتردهای از پرندگان در اانواده ک غیان استتت.
این سرده دو گونهٔ زاغ نوسزرد و زاغ نوسسرخ
را در بر میگیرد که در مناطق کو سوانی جنوو
اورآستیا و شتمال آفریاا ستکونت دارند  .بدن زاغ
1
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به رن ستت تیاه و پا ای آن ستتتترخرن استتتتت.
وتک مستتتتترنتد و زوج وتا آار مر بته یکتدیگر
وفتادار میمتاننتد .غتذای اصتتتتتفی آن تا بیمهرگتان
استتتتتت و در کنتار آن ربتهویژه در زمستتتتوتانی از
ستتبزیجات و منابع غذایی ستتکونوگاه ای انستتانی
استتتتوفاده میکنند  .بحری ،ااو ط یی و شتتتتاه
بتو متهتمتوتریتن دشتتت تمتنتتتان طتبتیتعتی ایتن حتیتوان
میباشتند و غراو معمولی م جوجه ای آن ا را
شتتتکار میکند .در استتتپانیا زاغ ای نوسستتترخ
ته دارنتد وتا در کنتار اجومتا تات دلیجته کو؛تک
نهستتتتازی کنند ،؛را که حضتتتتور در کنار این
شتتا ین ای حشتترهاوار امنیت بیشتتوری را برای
آنان فرا م میآورد  .در ادبیات فارست تی ،به زاغ
کو؛ک ،زاغسک گفوه میشود.وپ.
َ
ږه،ک ږهَ،کردر زبان شغنانی پرنده ای با این
نام شتتتنیده نشتتتده و ووستتتط نویستتتنده این لغونامه
اضتتتتتافته شتتتتتدی= زاغ؛ته رنتام فمیCorvus :
monedulaی یک پرنده گنجشتتتتک ستتتتان و از
اانواده ک غان استتتتت که در غرو اوراستتتتیا و
شتتتتمال آفریاا زندگی میکند .جمعیت شتتتتمالی و
شتتر ی زاغ؛ه ا به مهاجرت به جنوو در فصتتل
زمستوان میپردازند .زاغ؛ه در شتکا صتاره ا
نه میکند و در میان واوهستتن ای ستتاحفی و
در شتتتهر ا دیده میشتتتوند .زاغ؛ه به نام زاغ؛ه
غربی ،زاغ؛ه اروپایی یا زاغ؛ه اوراستتیایی نیز
شتتنااوه میشتتود .زاغ؛ه یکی از ؛ندین گونهای
بود که در اصتل ووستط کارل لینه در ستده جد م
می دی در اثر سامانه طبیعت ووصی شد .وپ.
ږۈڤ=  -۱صتتتتمررشتتتتیرهی؛ ناش-اند-نن دے سدم
ږۈڤرناش نئځی س ترنج جای-وے استتوفاده ؛ود=
صتمر زردآلو را بجای ستریش استوفاده کردند؛ -۲
؛رکی و غفیر از ؛شتم؛ ږۈڤ چ =.؛رس س.ر
در ؛شمی.
ښتڅ
ږۈلتو ږالتو = پاشتیدن؛ مے درگاه ره اول س
ږۈل او ،وهم زده= در حیتاط اتانته اول آو پتاش
بده ،بعد جارو کن.
ږې = شکار.
ږې ااج= شکار؛ی.
ږې گهر ږې َگر = شکارگر.
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ښتڅ ښتیو= آو
ږیبتو ږیپتو = پاشتیدن؛ سدم او س
اودت را پاش بده.
ږیبچَک ږیپچَک= پاشتتتتیده؛ یو ژن سدم پۈند ویر ~
= گندم در راه پاشیده؛ ږیب س؛ک  =.پاشیده ش.؛
ست= با ی من آو پاشیده
ید س
ښڅ مو-رد ږیب س؛ک س
شد.
ږئځ= زغال داغ ،زغال گدااوه؛ شتت  .یے ؛هی
فیونتد ور ؛یتد څته دنتذد ،ور وے پتاذ بیر ~
بې ا س
پونن ،دے جهتت ددے ب؛ته کفے مته ستتتتتۈد= اگر
کستتی ناگهانر غیرمنوررهی داال اانه شتتود ،در
زیر پتای آن زغتال داغ می انتدازنتد ،باتاطریکته
ب؛ه یبوستر بضیتی نشود.
ږیش -ږیش= پار ر و و ستت یوو مکد اند س-
اد دے ~ فم سکثے بته-زده ؛وږج= و و ستتتتگتت
مه را بیزار کرده است.
ږیشااتو = -۱پار زدنرستت ی؛ کسدنن وه ښتتهو
ا در شو پار میزنند؛  -۲وهنه
ږ شنن= س
آمیز -سترزنش کردن؛ لپ مه ږ ش ،موز امم ؛ون
نست= زیاد ؛یر نزن ،من کر نیسوم .م .سجاواو.
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