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 س
 

تٲ  ٲ ساساا  تٲ ساساا  ٲ ساساات = سااٲت، ساسااٲس ساساات
ت= سااا؛ت من   ات و رَن سااع سااا؛تی یه مو سااو

 ویران شد.م. سات.
= درشات، سا،ت، ،شاب، بر ؛رمی م   ساٲ 

ڤود= موی های ساار -غونج سااام ر د، ؛ڤرن نه
 ما ،شب ماندند، ؛رم نبود.م. سابِستڤر.

د = گنگ، بر حسیمو بام تا دے ساااٲ    ات -ښاااو
ر د= پدرکالنم وقتیکه اینرا شااانید بر    ث -ساااابِت 

حس ماانادی ساااااابِات س.= گناگ شااااادن، بر حس 
ت=  ن ب؛ه  -شادنی یو ِغهه ،و اای تیر ساابِت ساو

 .م. ساِمت.بر حس ماند در اای 
  نی . ؛  دنی؛ڤره درهم کش،  ا،م کردن=  سٲ  ستهر

  نی بر اب   نیباه ابرو اککنادن . ؛بوس کردن . ؛
ن . تر  نشاساتن . ابرو  تر  کرد   ی وردن . رو
ی یو یے ~  دم دخ  .. ا،مو شاااادن  دنیدرهم کشاااا

هید= او -ادے، څَند نظیر څه لَڤ ن، یو شاون  نه
یب تر  ابرو اساااات، هر م اقر که میکنند، او 

 ی سام.ث -،نده نمکنید.م. سام 
= ؛وم، دیگر ،س و ،اشاا)تتوساد دریا ساٲ  

اوم ساابے  -اوم  اښات ،و، دعه - ورده میشاود؛ی ِڅمود 
ایڤد ساوت=تمن؛ کااوه را گرکتم و برای گرکتن  ان

ڤه څه یاهد، سابے یو=هر  -؛وم ا   م رکتمی ښعڅ
 ؛ی یکه روی  م مر  ید،  ن سابے است.

؛تی  =یب ساایے ساات ی  ؛ت اسا  -۱=ساسات ساٲ 
نگ ه ت= یب ساا؛ت  -یے ساتت دے ر د  ات،  ع

کمر، کمکرتوقاات؛ی  -۲کااه مااانااد  نااگ ب نیاادی  
یے ساتت ښااکڅ= کمر ،وام   دقیقه اییساا؛تر،  
- ٲم بې همِدگعر یے ساااات برداښااات نه-کنی م  

؛و= ماا بادن همادیگر یاب ساااااا؛ات براداشااااات 
-کمی ساتت -گعد؛،کم، کم-گهتساتت -نکردیمی ساتت 

لاات -گااه او را  بود کااه  م وے ښااااایڤااات= کم 
 میکردم.م. ساٲت.

 = بم.ساٲت.س ٲ 
 =سا؛مهتاسلحه؛.سٲچمه

 = سا،تمان. مۈنسٲخت ا، سٲخت مۈن
 .= سادگرسٲذگ 

 = ساده رنگ.رهنگ سٲذه
 = ساده.م. اباخ، ادعنگ، دعنگ.سٲذه
 = سا ،  هنگ.۱سٲز
 = ،وم، باشه.۲سٲز

= سااا  ، مواکقه، صاالای ساااِ    .=  سااٲز  
 سا   کردنت؛ی ی را حل کردن؛.

 = سا نده.لۈڤیج-سٲز
باابتات هم-= ساااااا نادهی وو ساااااٲزمنا  اوم  - اوم هم رع

 استم.سا مند= من هم ربام نوا  و هم سا نده 
ن ه  سا نده. -سٲز 
 = ساق بند.م. پِهڤوند. هن  سٲق
= شایر دادنت ؛و؛ه حیونات؛ی گوج  ے پے  ساٲق

م ڤع  ساااااااق هه= ب غااالااه را بگیر و ببر ن د  وع
 مادر  شیر ب؛وشد.م. رتن:رتڤد.

سااقتپا؛ی    -۲ارامتارام سااقه بلند؛ی    -۱=ساٲق
 ساق څ ِژنِج هاهج= تا ساق پا برف باریده.

نت  ؛راغ دان، اای ؛راغ، شااتم دان، -۱=  سااٲن 
 ن= در ؛راغ  هته اای شاتمی ~ تے ته تتر ِڅراو  

سااِکنعب  .= مابور    -۲دان ساوته ؛راغ می نندی  
باه ایساااااتاادن در ااای ی ؛ی  دے ~ ِکنے، لڤاب 

ت=؛را او ،ی انادی، بگاهار بنشاااااینادی ~ ،و  ثانی
 .= باای ،ود ایساااتادنی مانند ساااتون در اای  

ب س.= در اای ،ود یخ  ،ود ایساااتادنی سااااِکنع
هج، ~ ساو ت ؛ی -شادن، ایساتاده سااکت ماندنی تو

 = تو ؛ررا در اایت ایسااااتاده  -ساااات،ت اباښاااا 
 ساکت ماندی، سیخ قرت کرده ای.

 = سال نامه، انتری.نۈمه سٲل
 = سال.سٲل
در ایران؛ی نام پرنده،    -=ح. تساااا ، ساااارساااٲل 

هد ،و، ملخ ن ساات ِکښاات= ~ یانابود کننده ملخی  
  ید و ملخ را نابود میکند.سا  مر 
 = سال  ینده.سٲلگت ، سٲلگه
= وقت در ن دیکر سال نو، ؛ید سال گهښ -سٲل

ت= اوتماث.؛ در ؛یاد  نوی ~ اناد یاه اس نڤن ساااااع
 سال نو تولد شد.

ته  -= بتد ا  یب ساال، در ساال دومی ~گه-ساٲل  
تلِلم س م= بتد ا  یکسال متلم میشوم.  وو  مو

 ساالنه. -سٲلۈنه
ساااالهتدر حساااام کردن؛ی څَند ~= =  ساااٲلینج

ات وے قتے  -برای ؛ناد ساااااالدی څَناد ~ ؛ڤاد 
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؛ودد=برای ؛ناد ساااااال همرای  ؛ڤاد کردید یِاد 
 = ب  نر تان ؛ند ساله استد~بو؛ڤب ِ؛دَم 

 = بم. سابِت.سٲم  
  -۱=  ساااٲمۈنهساساااهمۈنهساساااٲمننهساساااهمننه

،و  تیاا ی    -۲لباااس، لوا م  رای ، تاڤی اتی
= اینقدر برایت  "ِښکعر-مه  رد لَم:" ~  دم-دَند تو

= هتاد ~  میگویم:"باه دنباال  دم ،و  تیا  نباا "ی  
ٲم اکتوبر ایَم اڤات ،و  - راساااااتاه کردنی ما  

ب،ادر اشان اکتوبر    اصانف ات کلوم ~ هاد= م
= هتد ~  صاانف و کلوم ،ود را  راسااته کردیمی  

لباس شایب پوشایدنی ساامَنه یے هاد ،و، تاید تر 
  وساااریساااور=لبا  شااایب پوشاااید و رکت ؛ر

پامَنه ؛یداو=  -او، سااااامَنههتد پامَنه  -سااااامَنه
  راسته کردن، لباس شیب پوشیدن.

= توقف!،  رام با !ت صاادا برای گاو؛ی دعم سااٲن
ته قرار ِکښات= گاوت  -ات، یِد -،و ژاو سااو لَن

 را"ساو" بگو  رام میشود.م. سوو، سَو.
 =بم. ساو.سٲنن
اوم ~ نِسااات= من بر  -=بر اوالد، تنڤای وو ساااٲ 

ڤوهج= او -اوالد نیساااتمی یو غعل ساااای، ِهنے نه
 هنو  مارد است،  ن نگرکته است.

 = بکلر تنڤا، مارد، بر ،انواده.سٲیتتنگ
 = ماردی، تنڤایر.سٲی 
کور شادنی یو صااف  == کوری سِابوت س.۱  سا    

هج= او بکلر کور شااادهی څ م دے نه بوت ساااو - ساااِ
ت. بوت سااو = ؛شاام که "وینت، لَڤ ن:"وے څ م سااِ

د، میگویند:" ؛شام او کور شاد."ی کَر ~، نمر بین
~ کَر= مدلق کور، بکلر کوری لَڤاے:" بااه  

= او میگویاد:"ب،ادا مدلق "اوم وو .-،ادا، ~ کَر
 کور استم."
= دندان کند شاادنی دم توښاا  :اساا    ا  ۲ساا    اا
بوت ِکښات= سایم  -مون مه ،ڤر، یِد تو هندَن ن ساِ

تر  را ن،ور کاه دنادانڤاایات را کناد مر کناد.م.  
 موت.

سااا زهانک انٲرساسااا  هانک انٲرساسااات  هانک ا
 = سب یاات کار، باغدار.نٲر

سااا زهانک انٲرسساسااا  هانک انٲرسساسااات  هاا
 = سب یاات کاری، باغداری.نک انٲرس

= سب یاات،  س زهانک ساس  هانک ساست  هانک 
سااب یاات باغی پرواس م   اند لع   سااب ه وات 

 ڤود= سال گهشته بسیار سب یاات داشتیم.
پوساااتت قسااامت   -۱=  سااات  کچه ساسااا   کچه 

بیرونر؛ مغ میوه اااتی دعم ناا  ~ ڤع  ارد پعتتو=  
باادهی الغری    -۲پوساااااتڤااای  رد لو را برای ب  

اساایدت ~ تو، پرواساات کربے ڤود= امسااال الغر  
 استر، سال گهشته کربه بودی.

 = سبوس.ست ۈس 
َت ساسااات  کساسااات   ت  = مشااانگ  سااات  سساسااات  

میگویندی ساعبت     "ساعبت "نارسایدهت پ،ته ناشاده؛  نرا  
گڤښااااتاو= شااااکم پندیدن، ورم کردنتا  ،وردن  
 یاد مانند غالف مشاانگ متلوم شاادن؛ی یو ښاایج  
بت  گڤښااااا =  ن گااو  نقادر   دَنادے ،وهج، ساااااع

 ،ورده که مانند غالف مشنگ ورم کرده.
= ساارگردان، در به در، لتنتری یِد ~ وی   سااا یل

یاد= این باار لتنتر مرا ناا راحات کرده. مو دع) ه 
 م. وهقم.
= سااااارگردان، در باه دری، لتنتر. م.   سااااا ی 
 وهقمتج.
یٲ  -ساا   ته -ساایاهی بساایار ساایاهی دعه -= ساایاه ایساا 

ر هتر اوم ) اِ مو پوښاا) ~ څه ڤ د= میترسام  -پِساِ
 وقتیکه کاالی من ؛ر) و ؛تل است.

پٲ  پٲساس   = سپاه. م. تڤپڅ.س 
پٲرتٲن  ن  - مامور کردن، سااااپردن ی وهه   -۱=ساااا 

با پاارت ادے، یو داکتر ،و یااهد= نڤاا ماامور   ث ساااااِ
بیااایاادی مو داکتر ،ود   تااا   ن ِدس -رد -کردنااد 

 وظیفه ِسپار = برایم این رقم وظیفه سپردند.
پٲرت  پٲر  ،  سا  = ساپار ، پٲر  سا ا،  پٲرت سا ا، سا 

پارع    پارع   هتد ماموریتی سااِ = ساافار  دادنی سااِ
-دادن، ،بر دادنی د ن =ا؛الم کردن، ادالع  
پارع  ِکن ادے، وے رد لَڤ ن=برای اینڤا  -ارد سااِ

 ،بر بدهید که برای شان ادالع بدهند.
ښٲ  پٲرت ښٲ س ا ،س   = سفارشات، وظیفه.پٲرت
پٲرن ات ~=یوغ و اساپاری پے ~ -= اساپاری یو سا 

  سِاپون ه ن= درپی  اساپار یین قلبه می نندی یه   پ
 ندد  ن اسپار ا  کر استد-~ ؛ے
- ارد یے-؛وم یا تیر ،انهی مو ؛ید   -۱=پٲښا سا ا
ڤِریپات= برای ،ااناه یاب تیر دیگر کمر -ه ~ ناهگا

ساقف ا  تیر یا ؛ومی یو ِوساتاه سِاپاښا؛ ن  -۲کردی
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ل؛عب ِکښات= اساتا تیر ها را اندا ه گیری   ماب ن وو
 میکند.
پٲی   = سپاهر. س 
پٲی  و    لگو ی، ک؛باردان  تبابا  دم=م.  ژهش-ساا 
نArctium:  رتنااام ؛لم  دونی راق   دهیاانااام   ی؛ 

  رهیو دوسااااله ا  ت  راسااات ؛لف  راهیگ  شاااود رم
اساات که   راهی؛. گAsteraceaeت  هایاسااتارهگل

تاا دو متر ارتفااع رشاااااد   میمتر و ن  بیاباه انادا ه 
درشات و ،شان و ساب  رنگ    یها. با برگکند رم

ب رگتر    ایاانادا ه کنادق   باهتو  ماانناد و    یهااباا گال
 ارهاا    ونااهی؛اه و کناار  بڤاا و  ا   ن در بااغ

یت ا  نوع گلڤااای  و  .د یاارورمراتع و م ارع م
 ث ~ دَناد اڤات دم لَڤ ن ادے، یِاد اڤلادع   ،ااردار؛
ژه ؛ ب،ادری میگویند  -تسِاپایےبابا  دم  پِهسات=

 که  ود در میگیرد.
پ   پ تت ،  سا    ر؛من ساو ن   ،ی؛من پر  ،راساتپ=سا 

نااام  Stipa:  رتنااام ؛لم ت  بیاا؛  ا     رهیسااااارده 

در حدود   رانیدر ا  راساات. ساارده اسااتپ  انیگندم
  کساااااالاهی؛نادساااااالاه و    رگنادم  اهیاگوناه گ  ۲۰
 Stipa orientalisیتگیاه نوع اسااااپر  و  دارد.
Trin ؛ی تر دے پوښاااااتاه ~ وا  رَی هاهج= در

 یده است.تدامنه کوه ؛لف استپر بسیار رو
پ تین  = بم. ِسبوت.س 

پ ر  ت  =ت نام مریضااار؛ تم ؛رق گ ، ؛رق  سااا 
وے  ساو ، ااورسایهی ب؛ه لع  گڤرم ساَد ،و، ~ 

= ا  گرمر ب؛اه ؛رق میکناد و در بادن  ن تم  ه اد 
 ؛رق گ تدانه های سرخ؛مر براید.

پت  پعهساا  ته  -  دنی ِڅڅو  = شاپ داوته   = شاپ ی ساِ
 ه د=کبب دری در بڤارشپ  می ند. ڤار ِسپعهبو 

ن پت    ساله شپشر.= شپشری ِسپعِهن وهرگ= گوس 
یٲساسا  -سا   یٲ-سا  =سایایر سایاه، بسایار سایاهی  سا 

 وے پیڅ ~ سوهج= روی  سیایر سیاه شده.
پ ن پِن  سااااا  پِن کَن= متادن  هنی ساااااِ =  هنی ساااااِ

گڤښتاو= سرد شدن، شخ شدنی مو موم ب مارسعت  
پِن گڤښاااات ،و، ده قعسااااتے  -،و، وم پاه  ماه سااااِ

میهځعت= مادر کالنم بیمار شاد و اندام  شاخ شاد 
 دیب بود مر میرد.و ن 

پ ن =  یین قلبه،  هن قلبه تگاو  هن، ،ی ،  هن  ساا 
هج=  یین قلبه  شا،م  نر در ایران؛ی مو ~ گوند ساو

 من کوند شده است.
پ ن ن  =  هنری ~ پَند= راه  هن.س 

پن   ر  .=  ساا  پوه  ساع =  ار، ؛هام، رنجی ساِ
اوم ِسپوه  سر ؛َهج= من در -؛هام کشیدنی وو 

 ؛هام استم.
ن پن    =  ار کشایده، ؛هام دیده، رنج بردنی  سا 

قع  ~  پوه  س.= ؛هام کشاااایدنی یو اس  ع سااااِ
 سوهج= او ا  تشوی  رنج میبرد.

په  = با هم ،وردن، باهم در تماس شاااادنت  ساااا 
پڤت "دربال با ی؛ی   ِمشاااب پے همِدگعر څه -"ساااِ
پڤت  وقتیکه بالت در وقت با ی؛    -"ڤِراپت= "ساااِ

 با یکدیگر تماس میکنند.
پهک  =  مکندهت ب؛ه، ؛و؛ه؛ی ؛وشب.یجت س 
پهن :  ر تنام ؛لم  راسافند، اساپند متمول  اِساپعند،=  سا 

Peganum harmalaای اسات ؛ندسااله    راهی؛ گ  

؛. باه  ن Nitrariaceaeت  انیاداغقره  رهیا  ت  ایاپاا

دام  کر  ،یسااپند، اساافند، سااداِم سااور   ای   یرقایسااِ
؛  P. harmalaت  راسپند متمول  اند.هارِمل هم گفته

  اهی؛ است به شکل گPeganumا  اسپندت  یاگونه

  متررساااانت  ۶۰؛ندسااااله به ارتفاع حداکثر    ر؛لف
باه دول حاداکثر    یتنو) یهااو باا برگ  کر)رب
مانند و با  شااااانه  ردگیبر یو دارا  متررسااااانت  ۶
  رکو؛ب و ،د   یهاو گوشوار)  ر،د  مات یتقس

  و  یرانتڤا  نی ه گلبرگشاااته و    دهاااااااایو اغلم ،م
  یکرو   وه  یو م  د یمنفرد سااااف  یهاتونوب با گل  میڤید 

حاااداکاثار   قادار  پاڤانو  .ماتاررلایاما  ۱۰باااه  ساااااِ  . -
 َ،تاو= سپند دود کردن.م. ِسپڤند.ت

پهن  = ریشه اسپند.  ن-س 
گ  پېخېرت  څ عمب.-= گستا،ر.م. پےس 
پېخېره گساااتاخ، شاااوخ و ؛اال) و بر    -۱=  سااا 

بثت تو نعر، ِکر-ادمی ؛اام ~ ب؛اه -ناه  ث -پاع
 نقدر ب؛ه گسااااتاخ اسااااتر که پلکب هم  ے= هته 

 څ عمب.-نمی نر.م. پے
پې  = سفید دمت در مورد ؛ارپایان شا،دار؛.ذ -س 
پې = سافید دمت نام پرنده ،ورد؛ی ~ ه ار ذمت -سا 

، ل ښ لعب ِکښت= سفید دم ه ار رقم نغمهتصدا؛  
 می ند.
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پې رمات -سااااا  = پوسااااایاده، سااااافیاد کرمابت در ن 
گوشات؛ی گوښات  ت  ن= کرم  د داوتگوشات؛ی ~ ه 

 ~ هاهج= گوشت را کرم  دهت سفید کرمب؛.
پیذا   پیذ:اسا  = تغهیه کردن دفل نو  ادت ؛ادتا  سا 

باا روغن  رد؛ و بتضااااار اوقاات ؛و؛اه هاای  
- حیواناتی ب؛ه نو اس نڤن ساَد ،و، پِرا اس بِ 

ن ن=وقتیکه دفل نو تولد میشود،   ِد وے ِسپیه)ته 
- ی توپی  ا  شایر دادن، به او روغن  رد میدهند 

پیاه ؛وهج، تو ناد ؛قلے څاه -ی ن ؛ی  قتے ساااااِ
باا ؛ر باار اول تو را تغاهیاه کردناد کاه  = نِسااااات!  

تور پیه ؛ود= ؛و؛ه  -؛قل نداری!ی مو ښااِ ات تو سااِ
 شتر مرا بار اول  تو ،ورا) دادی.

پیکتٲن م  ی  مکیدن، ؛وشاایدن  -۱ =ساا  شاایگ غعل وع
پاکت= گوساااله هنو  گاو را مر ؛وشاادی   ژاو سااِ

م قعند سااِ  پڤف= بگیر، این را قند را ب؛و ی  مه، مع
؛هام کشایدن، کرساوده شادنی تو درگیلے مو    -۲

پیفت= در حس غربت تو قلبم کرساااوده  اَن ساااِ
 شدت ا  ترانه؛.م. ِسپتفت: ِسپیف : رهن: ریڤد.

پ مکیدن، ؛وشایدن کردنی وے   =مابور بهکتٲن سا 
؛وشادی دے بفت= ماندم که گوسااله  توهرگ اوم سِاپ

هه غاااِ دے  ب  ماااهره  -راکا؛اااع پااتاف=  -ِدگاااه  ساااااِ
 ن:رتڤد.تنده.م. راین ب؛ه دیگر؛وشب را برای 

پیکچت  = مکیده شاده، ؛وشایده شادهی ~ نا =  سا 
  رد لویر ؛وشیده شده.م. ِسپڤفیاعب.

پ یاات  باادن  سااااا  گناادم  بااا دراااه ،وم،  = گناادم 
پِیعب"ی لې  ساااو)تریشاااب؛ی ~ ِژندعم= گندم "ساااِ

ته ~ لَڤ ن= گندم بدون ساااو) یا  -سااا گعب ِژندعم
 میگویند. "ِسپِیعب" ریشب را
پیل بر مدگر اضاااکر درباالی ساام ب ی ~   -۱=ساا 

گوج= ب غاالاه باا بر مادگر اضااااااکر در سااااامی لا  
پیل-شاع نعب ڤع  ته لَڤ ن وے=  -اند څه نعښاتی د، ساِ

  "ِسپیل "اگر بر مدگر اضاکر درسم ب  بر ید،  نرا  
مو ه هاای قادیم، ؛موساااااڤاای د ن   -۲میگوینادی  

نِښپه= با این ؛موسڤایت  -ِسپیل ن قتے دم پِلتس مه
 ی پالس راه نرو. م. شع نعب،سعندهل.باال

= با ،ا)، ،ا) ،ومی ~  مین=  مین  س  ا کر
 با ،ا) ،ومت  مین بدون سنگ؛.

 = ،ا)، گرد و ،ا)، گرد و غبار.س  

تٲ  - = اایر پر ا  سانگ در تپهی ~ پوښاته قی سا 
ته سِاتات لَن ٲم=  اگر در -تے تڤخ څه ڤِد، م  

 ت میگوییم. اایر ا  تپه سنگ  یاد باشد،  نرا ِستا
تٲنساس  کن  = رکتن.س 
تٲنت   = ستای .س 

ښاگهر تٲنت ښاگتر،  سا  تٲنت ڤے= -= ساتایشاگری ~ مهسا 
دِستاو. دِستا، ،و  ستایشگر نبا .م. ،و

= ،ا) دانت ا  ااتیکه ،ا) برای گ   جۈن-س  
ت  ت ڤڤر= -اَن-دیواری میبرند؛ی اس ساااِ اند ساااِ
 ا  ،ا) دان ،ا) بیار.

تخۈن اقارم ایکه ،ونر با    -۲سااات،وانیا  -۱=سااا 
ت،َن ِدلڤپتاو= ا   هم ن دیب اساااتندی اس کود ساااِ
ت،َن ڤِِرښااااتاو=   سااااگ اساااات،وان دلبیدنی سااااِ
و کار ته  -کرساودن، بر حد مانده شادنی یم م   بعاو

نااام محاال؛ دم را  کااار باوت  ت،َن ڤِریهد=  ساااااِ
 کرسوده مر کند.

ت   غلیظ، ؛سااااپنا)ی ~ پڤر= ماساااات   -۱=  ساااا 
تِد س -.= غلیظ شادنی بتد یه هَغ وارڤد غلیظی ساِ

میاوشاد غلیظ  -وارڤد، ~ ساَد= بتد دوغ میاوشاد 
دلربای یو ،وم ~ ِغهه= او ب؛ه ،وم    -۲میشاااودی

 دلربا است.م. قِمبیښڅ، قومبو .
ت ا  دعخ.-د =بم. ِستِ خ تاس 
ت ا تت تاسااخ تا- ساا  = گرد و ،ا)تغبار؛ در هوای    خساا 

تعدعخ ڤِرود= من در گرد -اوم تو نه-اند -دے مردم سااِ
بلناد کرد، تو را پیادا نکردمی و ،اا) ایکاه مردم  

سِاتعدعخ  .= گرد و ،ا)تغبار؛ بلند کردنی سِاتعدعخ  
 س.=گرد و ،ا)تغبار؛ بلند شدن.

ت   رهنگ س.=  -غلیظ رنگی سِاتِد   -۱=  رهنگ-سا 
ر ت= این  ثاغلیظ رناگ  .ی یِاد شاااااع ب ~ ساااااو

 ِگلتالی؛ غلیظ رنگ شده است.
ت  تنیج ښاااپه نه  ته-= بسااایارغلیظی وو سااا  - دعم ~ ،و

 کورام= من این اتاله بسیار غلیظ را نمر ،ورم.
ت ر -  -مادهتانساایت ماده؛ی یِد پلڤنگ نیر  -۱=  سااا 
تلیساهتگاو    -۲تِرد= این پلنگ نر اسات یا مادهدساِ 

- ماده ایکه هنو  گوسااااله تولد نکرده؛ی ~ ژاو ن 
ا ن درگاه رد  ِرسا ن= گاو های تلیساه و   ث ات ښاع

تِرون،   نر گاو ها در بیرون  غل مر مانناد.م. ساااااِ
 کڤره، قِِسر.
ت رک  ؛ه   =اتد-= ؛اله، شاتاب دهی ؛ی  سِاتِرام سا 

= "اوم ~-:"اه نڤن دَناد اڤات ے؛الاه داریدی لَد 
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 ی"ماادر، باه همین ،اادر ؛الاه دارمای  گفات:"  
تِرام س.= ؛اله   تِرام  .= ؛اله کردنی ساااِ ساااِ

 کردن.م. ِښتان، ایِل، سوردومبِب، بې ثمر.
ت رک ۈنه  = نا راحت، با ؛اله، شتاب ده.س 
خ  ت رت :  ر شاااه اسااپعرغم، شاااه اسااپرم تنام ؛لم  =ساا 

Tanacetum balsamita  گا  رکایا؛   اهااانیاااا  

 اکت یدر مراغه    ژهی،وشاابواساات که به و  یردارو
  ابد یرم  انیها که رشاااد  ن پاو تابساااتان  شاااود رم

درماان دل   ی. ؛رق  ن برارناد یگر؛رق  ن را م
پا دل  و  هم؛ن  ؛اااهیدرد  و   یبرا  نیو  ،وشااااابو 

به کار   اری،  دوغدوغ و  ب  ،ی،وشاام ه کردن ؛ا
؛روساااااان    حاانی ن را باه ناام ر  ر. بر،رود رم

،م وا =و  اند. ورده تِرع شاااه اسااپعرغم،  گیاه    ی سااِ
وا  ~ اڤ ن،    -گه بَی-دوساگینه  یشااه اساپرمگیاه  

شااااااه یو ِمس بکاار=کمر دیگر گیااه ،وشااااابوی  
  شاه اسپعرغمگونه بکار استی ~ و هداو=    اسپعرغم

 دود کردن.م. بوی.
 ن ~ -= تیال ،اا)ی ،اا) روغنرنغن-ساااااا  

مر  "تیال"تیال ،اا)    لَد=ت در گاهشاااااتاه؛ بااای
 گفتند.
ت رنن  = بم. ِستِر.س 
ت رېک یور = ،رس  سااااا   ~ مااادهی   = ~ ماااده: 

( ماااادهی  ،ار  نایار-مارکاڤااام=  تاور  ښاااااِ تاو  -  -اِد 
تِر  د= شاااااتر تو نر اسااااات یا مادهدی یه ~  ساااااِ
در  د=  ن روبااای ماااده  ب ار کَه  ِ بااع رَپڅااع

 سوراخ در مد.
ت رې ت  میخ با سار کند و متحر)تدر دا،ل =۱سا 

تِر ځعب - نو،ته -حلقه  هنر لاامت ؛نان، اکساار؛ی ساِ
پِن کَه  ِددے،  ِوالغ ،و  تے یے متخ ار یے ساااِ

روین مه یب میختبا سار   -"ِکښات=" سِاتِر ځعب- ع
ب،ادر اینکه  متحر)  کند؛ در یب سااااوراخ  هن  

 ،ود را در اکسار نه پی؛اند.االغ 
ت رې اات  رن  ۲سااااا  ت رې اات ان  گولپعر = م.  )سااااا 

  رگلدار، ؛لف   راهی؛ گHeracleum persicumت

  ربوم   اهیگ  نیاساات. ا  انی؛تر  ره  یو ؛ندساااله ا  ت
  رنمنا) کوهسااااتان   یهاهیاساااات و در ناح  رانیا
  یها . هماه  گونهد یارورم  ررامونیو مناادق پ  رانیا

ها در گونه  رسااارده  گلپران متدر هساااتند و بر،
. در رد کاربرد دا  هیبه ؛نوان ادو  ررانیا  ی شاااپ 

؛ تحت ؛نوان  نینشاااا  یاریلرسااااتانتقساااامت ب،ت

.  کنند یو به کبام اضاکه م  شود رتکرسو؛شنا،ته م
و    شاااود رم  دهی؛ نامبیتکول  اهیگ  نین ادرما ندرا
متروف باکله پته تباقال پ،ته؛ به ؛نوان    یدر غها
ا  گلپر   یگرید   یها. گونهشااود راسااتفاده م  هیادو

و    یا  ؛ در صاانتت داروسااکان یتمثل گونه کاند 
 .و  کاربرد دارد. ردم سنت نیهم؛ن

ت رې ات  =  کات غلاه اااتی تترگڤال ِ؛،یرج  ۳سااااا 
مِژناادعم ِویت  څااه   تااه ~ لَڤ ن= کرم  -،یرت، وع

ساایاه ساار، که ریشااه گندم را می،ورد بنام  کت "  
ب تِر ځاع نمااتادهااو مولاد  ،م    میشاااااود.ت" یااد ساااااِ
نمااتادهااو مولاد "  Pratylenchus spp" ریشاااااه

 ،م ریشه گروه ب رگي ا  نماتدهاو انگل گیاهي  
هساتند هه داراو تتداد  یادو گونه بوده و گیاهان  

او را مورد حملاه قرار مي دو لپاه او و تال لپاه  
دهند. اهمیت نماتدهاو مولد  ،مریشااه نه تنڤا به  
دلیل ایااد ،ساااارت اقتصاااادو مساااتقیم بلهه به  
،اادر ایاااد  ،م و هموار هردن حملاه ساااااایر  

ارگانیسام هاو بیمارو  ا مي باشاد. ؛التم    میهرو
 لودگي گیاهان به نماتدهاو  ،م ریشااااه شااااامل 

م ر؛اه باه  ردو و هم رشااااادو اسااااات هاه در  
صاااااورت لهاه هااو ناامنظم برو  مي نماایاد. در 
سااادا ریشاااه گیاهان  لوده، به ؛لت تغهیه نماتد  
 ،م هاایي ایاااد مي شاااااود هاه در مراحال اولیاه  
شابیه لهه هاو  م ساو،ته اسات. این محل ها بتدا 
ا    باه رناگ قڤوه او تیره تغییر رناگ مي دهناد.

سااایت بانب ادالع رسااانر کشاااور ی گلسااتان  
 موج؛ی
ت   تو  و هداو=احساااس تشاانگر  ساا  =تشاانهی سااِ

 = تشنه شدن.هتد کردنی ِستو  
ت   = توقف ناگڤانرتدکتتا؛، تا،یر اندا،تنی ~ ساا 
= نااگڤاانرتدکتتاا؛توقف کردن، تاا،یر انادا،تنی  هتاد 

تاوب  -م-ساااااه ،و ڤِرا ) ات، وو  وے  -هته اند ساااااِ
بااده،   توقف  را  برادرت  برو  اوم=  تت     وغونج 

 موی سر  بتراشم.
تتن تن ڤی۱=  ساا  = س= سااتونی وم ڤڤ  پے وم سااِ

تناام را باه  ن ساااااتون بساااااتاه کنی هو ووِس هو 
تن= دو تیر اصاالر ؛رضاار، دو  ڤار سااِ  مور ه، څع

تکیااه،    -۲تیر بااه اوار دیوار، ؛ڤااار ساااااتونی
مڤاب= ب؛اه    رد ~، پروا-پشاااااتیباانی مو پِتِ  تو

= تا ابد هتد کاکایم پشاتیبان تو اسات، پروا نکنی ~ 
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نااه ل یے ؛ڤر ~  ِدنیااا غااع -  ناادگر کردنی پے 
 هاهج= کسر در دنیا تا ابد  ندگر نکرده.

ت ن  = ،اکر، ِگلری ~ دیوال= دیوار ِگلر.س 
تن تۈتپ تن-ساا  توپ تۈا-ساا  - ؛، ت،ریم، کروری،تهی سااِ
 پِتَ  .؛=ت،ریم کردن.- .تِستَ پِتو

= ؛شوه، نا ، بر  ستتنرسساستتنل اگترسااستتنلس
تولے گعرے ؛یداوی   ؛شاوه و نا     -۱پروایر، ی ساع

بر پروایر، انااام دادن ؛ی ی بادون    -۲کردنی  
تولے مڤب، م ن گڤ  یے - ککر کردنی لع  سااااع

گاا  هااای    لَن= بر ککری نکن،-رد مااه-؛ے
 اینڤا را به کسر نگو.

ن تهرغ  ن،  سا  تترغ  =ترساو، ترساند)ی یِد دَند ~ سا 
غڤڅ اس پِ  ِمس ښااااااج هترت= او د،تر  نقادر 
ترسااند) اساات که ا  پشااب هم میترساادی مو تر 

م= مرا باه انگال اوم  -ِرمے، وو -ِانگڤال ماه ~ تعرع
مایاتارسااااام.~ در  ناااااا  مان  ناکانایاااد،   .=    روان 

ت مو سِاتڤرِغن  -را، تو-ترسااندن،  وردن ترسی اع 
 ؛و= اه برادر ، تو مرا ترساندی.

ته  کن تی  کن،  ساا  ریان کردنی یم گوښاات ب  -۱=ساا 
تڤڤج= ایم گوشااات هنو  بریان نشااادهی -غعل نه ساااِ

ِژندعم ِکن ٲم ار د ب ،و، دعه یو سِاتعفڅت= گندم را 
احساااااس  -۲در دیگ باندا یم و بریان میشااااودی  

څ مو رد -تشاانگر کردن، ا  تشاانگر سااو،تنی ښااع
تڤڤد  اوم= برایم  م یده که ا  تشاااانگر  -دهب، سااااِ

م    -۳ساو،تمی پوڅ مود ،و، یه  غم ؛میق ،وردنی وع
 ِستڤڤد= ب؛ه ا  مرد و او غم ؛میقر ،ورد.

تۈرخېل  تۈرېنساسااااا  تۈر)ت اسااااا  = سااااتر، سااااا 
 ستورانت؛ارپایان کالن شا،دار؛.

ن  تۈرت لعل= گوشاات گاو  -= ا گاوی موساا  رد ~ ضااع
 برایم ضرر داردی ~ گوښت= گوشت گاو.

ت پتٲن ت  تٲن، س   = بریان کردن.س 
تین ند یے ~ کورته  -مو= ساااتنت پار؛ه، تکه؛ی  ساات

ڤود= من یب پیراهن سااتن داشاتمی ،اه اَمه وار 
نین  ن ڤود=  نڤا برای شاااا  پیراهن پار؛ه  -سااااع

 ساتن  ورند.
ت نتٲن ت ن کن،  سا  = تماید کردن، ستای  کردنی سا 

تتوے=او  -نِساااات   ث -یو یے ؛ی  ات، تو وے سااااِ
هی  ؛ی ی نیساات، تو او را سااتای  میکنری لع  

تتو، ،و-دے ماه ه اد= او را  یااد -نادے ماه-ساااااِ

،و  نکنااادی  ا؛تاراف  ،ود  کاااه  نکان،  ساااااتاااای  
 ِستتوتاو= ،ود را ستای  کردن.

رک  جت = سااااره، نصااام نامه، ریشاااه، نکته،  سااات
ِو  نت= کساااار  -یار مے کار ~ نه-واقتیتی یے

 نکته این کار را نمر داند.
ره  = ساره، نصم نامه.ستجت
ک ن قرت کردن؛،غیر؛ادی  = تسااو ک  ښااتٲن  ساا 

ات -راسات ایساتاد شادن،  رشاین قرت کردنی سِا 
= تو  رشااین را قرت کرده ث بون نِ - د ؛ے-اباښاا 

 ای، بنشین.
ک ساااو نتپی؛کاری؛ی ِدگه   -۲ساااو نی    -۱= سااا 

ت  دعم-تیاار ساااااو مو ه ن=    ث -ات، یے ~ ر اهج، پاع
پیکاری مانده، در یب  دیگر همه تیار شاااده، تنڤا  
 .نتپی؛کاری؛ کردن ناا بکنند.ِس  ه.= سو 

= سانااق، ساو نب، پِنتپِنگ؛ی  ی ، گل سا  ت 
ساینهی د ن هو~ تو  ت = این دو ساو نب را تو  

 بگیر.
کم. = سحری سحر  .ث سحرع

ن   = سحری.سحرت
،وشار، شاادی و    -۲،وشاب،تی بر غمی    -۱=سا  

مسااروریتی یو و یر ب؛ه ؛اساات: تر یے درف 
بینیاد در ~، تر ییو غم=تکلکلور؛ب؛اه و یر مر  

 یکر غم. در یکدرف ،وشر است و
خرهای  خرهاگ ساساات   یر،پڤلو  ب= لااات، یساات

،ره گے ِمنعدارت کردن   هیساات ی وو  اوم اس وے سااع
،ره   ِمنعت دار؛= من لااات او قدردانر میکنمی ساع
،ره گے مڤب=  گے  .= لااات کردنی ل  سااع

 بسیار لااات نکن.
خره اری ک   هیساات  ،پڤلو  ب=  انسااان لاوج، یسااات
،ره ادے، مو به  -ت یِب-تو - ات نه-ِدل-دَند ساااع

څ= تو  نقدر -؛ود ،و، شااِ  ٲم پے مے بعال یار سااِ
لاوج اساتر، که به گ  من نکردی و حاال به این  
،ره ،و ؛یداو=  لااات   بال گرکتار شاااادیمی سااااع

اری  کا   هیسااااات  دن،پڤلو  بکردن، ،ود را باه یا
،ره س.=   ساااااع   -۲لااااااات کردنی    -۱کردنی 

پے مو ؛ی  سا،ره سا وے، وو  اوم تو    ؛ساپیدنی تو
نه ژیوج= ؛را بمن ؛سااپیدی، من تو را دوساات 

با تحمل، ماندگاری م   اندے یو دهره   -۳ندارمی  
وے ِغهه ِغرتق ؛ود، اما یو ِمس ساااا،ره ڤود ،و،  

ب؛ه را بساااایار     ن؛ود= ا  ما درد -یے نه-پروا
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هم بساایار تحمل کرد، پروا  او  ساا،ت گرکت، اما 
ن،  ا  نداشات.م. مو  ساتِرت ، پِتِفریس، پعدعمع رت ، مو
 پے څ معب.

تٲنساس  کن  = رکتن.س 
خسساسا  تخسساز  تخس نه=م. نوع  سا    ی در قدیم  ِدرمع

نها  سااقه  ن برای ؛راغ اساتفاده میکردندی   ، ِدرمع
ا    ر؛ انساArtemisia:  رترخ تنام ؛لم  وشاان،ی

  رهیا  ت  اهیاگوناه گ  ۴۰۰تاا    ۲۰۰شاااااامال   اهاانیاگ
  یرها و گل  یا،وشااه  یهاهسااتند که کپه  انیکاساان

و    یا اساات بوته  راهیدرمنه، گ  متموالً تلخ دارند.
برگ و    یکاه دارا هاار،ودرو ا  ،اانواده  کااسااااان

شااااکل  اساااات.  یردارو  ت یمتدر و ،اصاااا  رگل
ها   ن  یهاکه قا؛ده  سااقه  ر؛وب  یو ا؛ضاا  یابوته

کو؛ب    یهامحصااور در برگ  ،رساا،ت و ؛وب
  بی  ن    ی. بلند باشاااد رم  د یا  کر) ساااف  دهیپوشااا

  یهاا نااه متر در گو  میاون  بیاا  ایاا  بیااوااام تااا  
  نی  م  یها روگونه  رم،تلف متفاوت اساتی بتضا

 ن   یهااند. متموالً گلاکراشااته  رگسااتره و بتضاا
هم در   اهیگ  نی. اباشاااد ر،وشااابو و دتم  ن تلخ م

 .و  .د یرو رو هم در صحرا م  رکوهستان  رنواح
دودود      ساا      ساساا ا = هتد =   ار،  ار، ؛هامی سااِ

-  ار دادنی دعم غڤڅ بِڅ ساااا ر ِکن، ،وم ڤا م  
دودود مه هید=  ن د،تر را سااایر کن که ما -ارد  ساااِ

هاد رد -دودود مورا   ار ندهدیِغهه بوڅ نور ښاڤبے ساو 
خ اوم ِڅلوق ڤود= ب؛ه گب امشم - څ-،و، ښڤم تا رو

د  مرا   ار داد، و من ا  شاام تا سااحر به پا اسااتا 
 بودم.
 بم.ِسدودود.=   ا  اس ا

= قصاد رکتنتبه راه، مسااکرت؛ی یو تر ی ل  سا  ت 
 ِسدع)= او قصد رکتن به ایالق را دارد.-؛ے

دهت مرض در سام؛ی ی= ساترده شاده، ساایسا ذهساسا  ه
پو  پوسااتر  ساایم دیدهت در ساام حیوانات؛ ایکه  

مب ن  ن ~ = -در سام ساترده میشاودی مو ښایج ساو
ساترده شادندی تو مرکڤم غعل ~ سام های گاو من  

 د= ساام های ،ر تان هنو  سااترده نشاادهی -نِساات 
 سوهه س.= سترده شدنتسم؛.

ر ر اا-سااات رگتزت -گتزت ساسااات  -= التڤام،  بسااهی سااع
( تایے ساااَد= التڤام ا  ساااردی  -گع ع ته اس شاااِ

،مے ساعر    -میشاودی شِاتایے مو هسات هاد ،و، یعم  ع

) ؛وهج= دسااااات من ،ناب ،ورد، و  ،م   گع ع
 به التڤام کرد. شروع
 = راندن.  -س ر:س ر
ر ر، را ی نه۱ساااا  اند ؛ی   -ِو َن اوم و ن  -= سااااِ

-~= نمیداتم  نڤا ؛ه سار دارندی اس د ن ِسر یے
ساااَد= ا  را   نڤا کسااار ،بر نمر  -یار ،بر نه

 .شود 
ر ذکرا   ۲سا  راپ ان  ترسااندنی یو مردمے   :اسا 

~ ؛و= او مردم را ترساااااندی یو ~ مو ؛ود= او 
ترسااااندی تو ~ مو مڤب= تو مرا نه    مرا بسااایار

ر پے ِوهار س.= ترساایدنی اسااید  اوم -نترسااانی سااِ
اس وورج صاف ~ سوت= امسال ا  گرگ بسیار  

 ترسیدم.م. ِسررے.
رکق ڤود= من در -اوم در ~ تو نه-= ساااراغی وو سااا 

 سراغ تو نبودمی ِسراق  .= سراغ کردن.
؛ی  ~ نه ساَد   -= کایده، ساودی اس مو یےسارکیت 
 = ا  من سودی به تو نمیرسد.رد -تو

ٲم -ٲم  م ؛ود، ار قاِلم -سارمی ساورم   -۱=  سا ر 
ت پ = ما سااررم را  م ث وے تِس ؛ود، ،و سااو

گلولااه اور   و  اناادا،تیم  قااالاام  نرا  در  کردیم، 
رم -۲شادی ت،ته ،ورد ساربر برای با ی با پای ساو
ٲم  - ات یااِر)-ښاااااتااو= باا ت،تاه باا ی کردنی وو تب

د، لڤ  لِاب څاه ڤاع یا م  -ات، گَی-م رات، ساااااو -ځو
بتښاااات= من و یاِر) وقتیکه ،ورد بودیم دولب 

 با ی، ت،ته با ی و ؛وگان با ی میکردیم.
=پیر، پیری گری بمناسابت ولدین  وج  سار ر ۈن

ات نڤن څه  -یت نِو نڅ داد -نو ؛اروسی ښااَن؛ے
یعد ن، بتدے ساااور دعه لَڤ ن ساااربردَن انایڤد ن  
مر یات= وقتیکاه پادر و ماادر ؛روس ب،ااناه دامااد  

 یند، بتد میگویند " به اکت،ار  مدن والدین اشااان  
 ."میگیرند 
 .= سربرس ر  ن

ته  -= سار بندت در سار؛اروس؛ی ~ قتےسار ن ت 
 ن= با سار بند سار ؛اروس را مر سانِو نڅ کڤل ڤی

 پی؛انند. م. سربڤندع).
= سار دردی، سارما ،وردگری شِاتایے  سار ېمٲرس

ت= تو ،نب   ،وردی و  تو هاد ،و، ~ پے تو ساااو
 سردرد شدی.
ل = لباه باامی یاه ژیر اس سااااارپگال تے  سااااارپ گات

وتښات=  ن سانگ ا  لبه بام اکتیدی بتد یے ِوساتاه  
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وے ~ د وال ِکښاات= بتد یب اسااتات گلکار؛ لبه  
 بام را دیوار میکند.
 = سر؛ت.س رت ساس رس 

 = سلمانر.سترت رک ساسترتترک ساسرترکش
رت رکښاا رتترکښاا ساات   -۲ساارتراشااری   -۱= ساساات

 ص سلمانر.ت،ص
= ادالع، ،بر، اشاره ای، در)ی ثسترت قساسترت قتا

رتِق نِساات= هر قدر که  کود، وے سااع څَند اوم ښااِ
- ث پالیدم، درک  نیسات.ی مو ښایج ب د، وے ساعرتِقع 

ڤود= گااو من گم شاااااد، هی  ،بری ا  او -اوم ناه
): او  او.-نشنیدم.م. درع

= دکان اصاالر ،انه مقابل تندوری مم ~ ساارتتهیه
 = در دکان اصلر بنشین.ث نِ تے -تخن

= لبااس مکمالت پیراهن و تنباان؛ی مو  پاٲ-تاه-سااااار
؛ود= برادر من برایم  -رد یے ~ دهااب-ڤِرا مو

پا  -ته-ی سااااریب اور لباست پیراهن و تنبان؛ داد 
اور کردن یا پوشاااندن لباس ا  ساار تا پای     .=

رد ؛ود= برایم یب  -پا پوښاااکے مو-ته-یے ساار
 اور لباس اور کرد.

ت هتد = توده سااانگ یا ؛ومی ساااراین  سااارجین
ٲم ساراین  -او؛= امع کردن، توده کردنی ژی هتد 

ما ااا یاے  کاردیامی  تاوده  را  هایا م  ژیار -ث هاد=  ٲم 
سااااراین هاد= در یب رو  ما ساااانگ را امعت  

 توده؛ کردیم.
= کسااایکه سااانگ یا ؛وم امع  یجذ ذ-سااارجین
 میکند.

= نام پرنده ،ورد با دم   سا رخا  م ت ساسا  ا  م ت 
 قڤموه ای.
رخارن  ت  - ،وشااب،تی تو  -۲با احترامی  -۱=ساا 

ت= تو ،وشاااااب،ات اساااااتر کاه  ~، تو ڤِرا اده یاع
رخارن اگ.  ت  ماد ربراد    -۲ی احترام  -۱=   سااااا 

 روشت.-پیڅم.  ؛انس، ،وشب،تر.
 = سرخ.م. روشت.س رخ
رخ ر،عب نو؛=   ٲذ-سا    رتنفسا  ساتمی؛فونت سا  رساو

  ا ،اانواده پاارا . ر.ان.    روسیو بیااسااااات کاه 
. ؛التم سار،ب کند رم  ااد ی ن را ا  دهیریکساوویم

  رو را  پوسات   ،رنیب    یشاامل تم، سارکه،  بر
  قی ا  در  سااار،ب   .در نقاد م،تلف بدن اسااات 

اساات.    رداریشاادت واگ و به  شااود رتنفس منتقل م
مبتال    مااریکاه باا ب  رمنیاکراد کااقاد ا ٪۹۰در واقع  

را ا  او   یماریب  نیا  کنند رم  ربه سااار،ب  ندگ
رو     ۱۴  نیانگیادور مبه  ر. دوره  نڤفتگرند یگرم

  ت ی اسااات و ؛ڤار رو  پس ا  برو  را  ها قابل
 .و   دارد. ت یسرا

 = سر،کان.س رختهۈن
- سرخت رنگ اس ؛ی مو= سرخ مایل به  س رخنن

 ند ~ ڤارج ڤود= من اس  سرخ داشتم.
رخه = سار،هت  کت غله اات؛ی ِژندعمے ~ هاد، سا 

ر،ه" به گندم  -ندے نه-دَنه اس وے ت="سااااو سااااو
تیر ~ -دے ِژنادعم ضااااارر رسااااااناد و داناه نکردی

 نوس = گندم را  کت سر،ه  ده است.
ر  کن ر ن کن،  ساااا  =  ادا کردنی کو ڤه د ن   ساااا 

رتوٲم= بیا در بین  مون ن درون د  ن ؛یرِمن ن ساااِ
ساااایم ها ساااایم های کرم ،ورده را ادا کنیمی  

- گه پِرا ِکن ت ،و، گوج-ساااا ت شااااِ  وے رحمت 
رتو ت= بروید رحمت را با ،ود ببرید   وهرگ ساِ

 و ب غاله و بره ها را ا  هم ادا کنید.
 = ؛صا، ؛وم.سر ست 
ل  = سینه، قفس سینه.سر  

ر  م ت  ردو ساا    -۱مبعب  . =؛اله، شااتاب دگری سااو
-را، تو مو~ ماه-ناا رام کردنی اع   -۲؛الاه کردنی  

اوم= تو مرا شتاب ده    ث تے نِ -ے، لڤب ،و کارع ک
تان، سِاتِرام،  نکن،بگهار به دل ،ود بنشاینم.م. ښاِ

 ایال.
ررس رس،  سا   .= ترسااندنی    سِاررے= ترساوی  سا 

صااااابرے کے، تو ؛یرے، تو ~ ما   مڤاب= 
  ررےسااِ صاابر کن، ؛ه مر کنر، ما را نترسااانی  

 س.= ترسیدن.
رزن   رزنت ساساات ر نع   .=    ساات = ساار ن ی سااع

 سر ن  ).
رهنت  رسااااا  ب رگ    ر)یرایا  = تنوع ملخ؛سااااا 

  ایا؛  Tettigonia viridissimaساااااب  ت  یابوتاه

  یها سااااب  در ،انواده ملخ  یا ناره ب رگ بوته
؛ قرار دارد. یابوته  ی هار)یرایدرا  تاشاا،ب

  ۲۸ساب  نر ب رگساال    یاب رگ بوته  ر)یرایا
  یبرا    انیم  نی. و اکند ررشااااد م  متررلیم  ۳۶تا  
توساااد    هگون  نیاسااات. ا  متررلیم  ۴۲تا    ۳۲ماده  

  ۳شااااا،ب درا   که ممکن اساااات دول ، تا  
  ص ی برابر ،ود بدن حشااااره باشااااد، قابل تشاااا،
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رهنعب ِژدیشااااب=و  .اساااات  رسااااِ ملخ    ی  سااااِ
 .ر)یرایا

= نا  رام، برانگی،ته، بیمنا)ی دقیقه تے  سارساۈن
محبت شاااه ~ نعښااتوید= در یب دقیقه محبت شاااه 

، برانگی،ته  ).بیمنا) شدی سرسَن  .= نا  رام  
 ).، بیمنا) ).

 .= نا  رامر، برانگی،ته گر، بیمناکر سرسۈن
ښته ر  ښتهدار،  س   دار= منظم، صرکه او. ستر 

ښااتهانٲر ر  ښااتهانٲرساساات ر  رکه = منظم کار، صااساا 
 او.

ښاته ر  ښاته،  سا  ر  ِرښاته   سات = مادگر، منظمی ،و ساِ
= ث تے ناِ -کڤمات، ،و ااای-ات دے ناه-یے کاار

وقتیکااه نمر کڤمر کااار هااایاات منظم کنر،  رام 
ِرښااته  .   دگر  مابنشااینتبلر ساااکت با !؛ی سااِ
ِرښااته ی م=تما؛  -گرکتن، حل کردنی ،و اِناَم سااِ

و=  اوم ِسِرښته ؛-لوا م ،ود را  ماده کنیمی ،و کار
 من کار هایم را حل کردم.

ر  رغ  ساا  = تاربه  هتد = گرساانه، گرساانگری سااو
 کردن گرسنگری مردن ا  گرسنگر.

ر  ؛ ا  delusion:  رسااااایتباه انگل  انیاهاه =سااااا 

  ر؛ بوده به متن ر شاااایپرانون تروان  یهانشااااانه
اسااااات   ر،ارا  قت یحق  بیاا؛تقااد غلد در مورد  

 ن   هیمواه و شاواهد  شاکار ؛ل  لیکه با واود دال
بر ،الف   دهی؛ق  نیو ا  شااااود ربر  ن اصاااارار م

 کرهنگ شا،ص اسات.  یا؛ضاا  ریساا  جی؛القه  را
ً یمکاهِم ؛  ده  ی؛ق  ان،یهه  اسات که با   شاده  میتحک  قا

  .ست یدرماناو هماهنگ ن  رِ کرهنگ  نه  ی م  ایهو   
گ ند و    یهاانیشااامل هه   انیانواع هه   نیتتریشااا
انتساام، و حساادت   ،رب رگ منشا  ،رمههب م،ی سا

و توهم    رتراشابا گفتار  شافته، واژه  ان،یهه   اسات.
رغ اند  و  .باشااااد رمتفاوت م   انی هه او= هتد ی سااااِ
 شدن.

= نا راحت، ساردرگم، م،دو ی یو هو سارغت تۈن
 ~ ڤود= او دو رو  نا راحت بود. ث م 

 .ے= سرقوماندانسرفرمۈن ئ
و    تگریباان؛قاهی  ی لباه هاایگلادو   =سااااارے رک  

 .نی ست
-= رتیس، رهبر، سرگرو ی و ن ~ )سرنرذه

و ؛اِر) ڤود، یادے و ن= ساارگرو  شااان همان  
 مرد بود،  نڤا را با ،ود برد.

 = سرک ، سرس،ت.سترنت ساسرنش
رلا  س رل ا  اسااااات تدر تتین نق  نماای   -۱=  سااااات

اضاااکه؛ی تمام، کاملت در مورد وقت، مدت؛ی مو  
ت= ا  ارد یاب ماایے  -هتاد -ِر ین ؛اار ~ ساااااو

م     -۲؛روساار د،تر) یکماه مکمل گهشاات.  
ت= کشااات و کار ما  کعښااات ات کار ~ تیار ساااو

 مکمل تمام شد.
رمٲذ رم،  سااا  = قیماق تر ، ا  شااایر تر   ثسااا 

رَم  ٲم ار پعهنی  ،و،  -ساااا،ته میشاااودی ،الے مع
کاو ه  -وے در  را  غالایاظ  قایامااااق  ؛اود=  یااا م ~ 

 اندا،تیم و قیماق تر  درست کردیم.
 اسم ،اصی سرمه. -۲سرمهی  -۱= س رمه
رمه یو ییوے لَڤج ادے:"   =سااارمه دانی ۈن-سااات
ت  " . ند ~، کَر وے ،و پے څ م هید، تا ه سَد -مو

 ن یکر گفات:" من سااااارماه دان دارم، ؛= کلکلور
 اگر کور در ؛شمان ،ود ب ند، بینا میشود."

 = سرنشیم. سترن ښې ساسرنشی 
 = سرنوشت.سترنتن ښ ساسترن ن ښ 
رنڤر، نڤر=   کلوت، نری ~ نِوا = نر نوا ،  ساااااو

تے یکباار دے= بگیر  -کلوت نوا ی ماه مے ،و ~
رنڤر   = بیکاره گردی، هتد نر و یکبار بنوا ی سااااو

 سوت  دن.
رهن = سااروصاادا، شاالوغری ار و ن  صاا نک -ساا 

 ؛ید ~= در،انه شان سروصدا است.
رې   = سری ت؛س ؛.س 
ن رېښ   = ا  سری ت؛س ؛.س 
ج  = هریابی سااااارے ی ال دار ییوے گو سااااارس

یب ب غاله  -ڤڤر ن= هر یب صااااحم ایالق یب
 بیاورند.
- = روغن  رد برای شیر؛ایی سریاغ ،وستریٲ 

در  بیاااناادا یاادت  ،ود روغن  برای  ِکن اات=  رد 
 شیر؛ای؛.
ریکچت  پوسااتهتپوساات میوه اات؛ی غَ     -۱=ساا 

نا رسااایدهت پ،ته نشااادهی   -۲~=پوسااات ؛ا مغ ی
و...؛ی   این    -۲میوه اااات  ل ~=  غااع ربو ه  ،ع د  یااِ

 ه هنو  نرسیده.،رب 
سا اک رک تگ  سات اِراده = سا  = ساسات ارادگری ساو
 سست اراده.

 = سست.س س 
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ساا  ساا اا-پ -ساا  = لر ان، شااکنندهی کعه ی د  ساا 
ساات  څ  -پے-سااو ساات، ښااع م ی ساات=  ن پل -سااو ته وع

 لر ان است،  م  نرا میبرد.
 = سستر.س ستېک
سات ساتے=به  ساانر، بدون   سا  = ساساتری به ساو

ساتے تداو ه ته دے تر ِ مڤه -مشاکل، ساادهی به ساو
هی ن= به  سانر نمر توانند او را به  مین  -ڤڤر-نه

 ؛."کوشتر"ب نندتدر مسابقه قوشتر
 = کروتن، دقت، سیرت. کراسسطر

اناد -= کروتنر، دقات، سااااایرتی ِهنِابسساااااطر
ڤِد، گڤ  نِسات، ات سادرے باید  -صاورت څه نه

د=  ن اگر صاورت نداشاته باشاد، گپر نیسات، ڤِ 
 باید سیرت داشته باشد.

غور، ل؛ی ساااا   ر،  ساااا   ر غور ن، سااااِ   -۱=ت ج. سااااِ
غور، ل یو  -۲مارموتی   - سارسا،ت، لاوجی یو ساِ

 و توید= ببین  ن لاوج، رکت. م. ِښ؛یف.و
م  - = ماارا او، اناالری پےادارهساینها- ه-سا   ر

و را پ ښااااڅت= من ا  -نه ث وے قیود، یو ~ ، ا؛ع 
ره ،واسااااتم، دل  اناال بود، گ  را هی   ابه اد 

 گو  نمیکند.
 = بیمهی سوغورته  .= بیمه کردن.س   رتهساس   رته

= پشاتت اسا ، ،ر، گاو؛ی ~ گعره نتاو=  سا رس
 به پشت دور دادن.

=ت بر؛کس سااااتپڅ؛ی  مین بکر و بایری  سااااکٲره
فاره ر د=  قسامت  مین کاشاته نشادهی مو ِ مڅ ساع

 شده ماند. مین من کشت نا
کَېن کسسات اسا  فڅ ب د=   =سا  مڤرهی یه مو غوله ساِ

فڅے ،و پعلڤنعب سااِ -  م مڤره کالن من گم شاادی ښااِ
رد  اښت= اوتمث.؛ مڤره کالن و اال دار برای  

 ،ود ،رید.
ن  َ ک  =مڤره دار.س 
ا= بم.سوفرهس کرت 

کرهاگ  ه،یره مواد غهایری م   ~ غعل    -۱= ساا 
د  ڤود ،و، ِوژیڤاد ٲم= ه،یره -ات، نع،؛یر ٲم ناه-ڤاو

مواد غاهایر ماا هنو  بود،  هو را نیااکتیم و پِس  
 تحفه، مڤمانر، لوا م برای تحفه. -۲ مدیمی 
کره کرت ساا۱ساا  = ساافر)ت تکه ای ا  پوساات  ساا 

رنادت ری  گوسااااافناد، کاه بااالی  ن ،میر را مر بو 
  ( فرع ری  میکنند و  رد می نند و غیره؛ی دے سااااو

ی ن   گعرهه  دهااب،  تےترَد  این    یے  یوم=  ِربے 

سااااافر) باه اینااا باده بااالی  ناان هاا را بگاهارمی 
تے    پے بیر څه - ن دسااتار،َن اای-پَساات 

فره کو= پوساتیکه باای دساتر،وان مر  ِربوید، ساو
 است. "فرهسو "ماندند،  ن 

 تحفه. -۲مواد غهایریه،ی ه  -۱= ۲س کره
ته کسااات ته  سااات فساااع = گ  ،الر، گ  بر متنری ساااع

لَڤااداو= گاا  ،ااالر  دن، گاا  بر متنر  دن، 
 م ،رف گفتن.

که  ؛ارمغ  در پوسات نرم و ساب ی سا م    -۱=  سا 
هه ب  ؛ااو مع او بروم  -،و ~  اوم وے=  ِورَ   م ،و 

کنمی  پااا)  کرده  نرم  دنااده  بااا  را    -۲؛ااارمغ  
-نارساااایده، پ،ته ناشاااادهی یم مون غعل ~، مم مه
 ، ت= این سیم هنو  نرسیده،  نرا ن،ورید.

= نوع ِگل سافید برای سافید  ساکې ان نت -ساکېان نت 
 کردن.

کې  ۈن کې ۈنساساات =ری  ساافید، پیر مردی امَم  ساات
ناااه څاااه   ~ دے-ناظار  ت،  هااااع ااڤالاااد -ڤاااو  ث -یاے 

ت= اگر اماام نظر ری  سااااافیاد نمر بود،   ؛وهااع
  نرا ب ودی اناام میداد.

 = ظرف برای تکه و ِگل سفید.سکې ۈنت 
کې ېک که در   میساااد   ت یپوکلریه  ای م ژاول  =  سااات
  رک یت  تکسیو وا  دکنندهیسااااف  عیبه  ن ما  رکارساااا
  یو بو  شاااااود رگفتاه م   یکنناده ؛ ن  د یاتول  یبرنادهاا

  یاسااااات کاه برا   ردارد، محلول  ید یاتناد و شاااااد 
بو دا  دکردنیااساااااف  ،یرگنااد دا کااار    یرو  بااه 

ف د    .= سافید ).ی مردم کوکو  .رود رم  ث ی ساع
څ-سااف د کورته  ن ار باغ،  -ت تعنبَن پِنویج ،و، سااِ

و باغ شِا  ~ ِکښات= تمام مردم پیراهن تنبان  -اِ)
سافید پوشایدند و رکتند به باغ، حاال همه اا درباغ  

 سفید است.
= سفید دمت نوع پرندهای  ذمت -ذمت ساستکې -ستکې

 ،ورد؛.
کې گهل کېگهلساساااات پیره  نی پے مو ~   -۱=  ساااات

بمن پیره  ن    =گ نه ِو َن اوم، وو  سَرند ؛ی-تو
صفت،   -۲ی؛ه کار داری، من داستان را یاد ندارم

ته مو ~ نڤن ِمس ِکښاااات= -پیری دے تو داه څاو
باه انادا ه تو ماادر پیر من هم مر تواناد درو کناد.  

 م. سعف دگیل، سعف د بَن.
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کېگه  ه -تاه )-پیریتماث؛ی مے ~ نادے = سااااات
مو ؛ااسااااات= در این پیری او ا  من مراقبات 

 میکند.
کېنتٲن = بلند کردنت مابور به بلند کردن؛ی وے  س 

ف ن= برو ب؛ه ات را به  ن  م ژیر ساِ ،و پوڅ پے وع
ف نت پے دیوال مو=تاو؛   سانگ بلند کنی تڤم ڤا ساِ

 با  مرا به دیوار بلند کرد.
کې کې -سات ،شاب، یوناهت    = ؛لفنک -نک ساسات

ف د  ر-کاه؛ی بتد اس وے سااع ب ِکن ن=  ثوا  ار شااع
 بتد ا   ن کاه را در ِگل مر اندا ند.

 = در بید با تنه سفید.نهن-نهنساستکې -ستکې
کی کن فڤد پے و د  -باال رکتنی دهه   -۱ =سااا   ن ساااِ
 ن ناسات= نڤا به در،ت باال شادند و  -،و، یم تیر

م  رساایدنت به ساادا ؛ی ی؛ی ی   -۲ ناا نشااسااتندی
لعشعب پے بیستے یعب ِسفڤدتکشت؛= این لشب تا  

  ۱۰۰بیساات و یب ساانتنرت یب ساانتنر مساااوی  
به کامیابر دساات یاکتنی یِد قابِل   -۳کگ اساات؛ی 

منے رتیس  - دم، یِاد  فینات، نور ظاابد، ښاااااو تاه ساااااِ
ریحان= او  دم قابل اسااات، امرو  ظابد اسااات، 

 کردا رتیس ریحان است.م. ِسف ن: ِسف نت.
کیالاتیژ کنس کیالاذاسااااات = دیوارکشااااایادن،      اسااااات

 حصارکشیدن، نرده کشیدن.
کیل دیوار، حصاار، نردهی وے هارگ اس   -۱=  سات

فیل تے پِتتو=  ن ؛وم را ا  حصاااااار  -وے ساااااع
ناام محلر در بڤشاااااار باه امتاداد راه   -۲ی  بیاانادا 

 .دشت شیرتش ر دهښت؛
= ؛من ساب ، ؛منی ،و مال یاس تر وے  سات  ت 

ڤځع   ؛من ب~= مال و گوساااافندان را به   بری سااااع
 شدن.  .= سب 
=؛وم باالیر دروا هتدرم؛ی دهلی ~ ل  سا   ت 

پڤسات= ؛وم دروا ه بسایار پسات اساتی سِاڤدع) 
 = الڤام ب،شیدن.هتد 
 = سرقه، برونشیت.ستقتن

ققه قهساسات سانگ مسادا ،ورد با  ن بال یا  -۱=سات
تتق   ِلِکب شااِ ققه یے ځع تکمه را می نندتبا ی؛ی سااع

م   قتیر ِمشاب با  ن= سانگ مسادا ،ورد ژیر، وع
ساااانگر اساااات که با  ن بال یا تکمه را می ندت  

قاهی  باا ی؛ ققاه-ساااااع - بتښااااات تبتښاااااتااو؛، ساااااع
قه ققه-بتښاتتبتښاتاو؛: ساع با ے =با ی  -با ے، ساع

ق-۲با بال و تکمه توسااااد ساااانگی   ه س.=  سااااع
 .مڤارت داشتن

ققه-ساتقه =سانگ مسادا ،ورد که با    ژیر-ژیرساسات
  ن با ی بال و تکمه مر کنند.

ه ک رد دهب، -=تار ضا،یم ا  پوساتی دعم ~ موسا 
م= این تاارپوساااااتر را برایم باده -،و پتخ انڅاه

 ؛موس ،ود را میدو م.
ه  ت  = سااایخ باریب که در  ن حشااارات را سااا 

ساااای،ونب می نندی تر ~ برای ،ورا) کبب ها  
ِژدیشااب پِا ن  ن= در ساایخ ملخ را ساای،ونب  

 میکنند.
ختٲن ه  =ناات یاکتن، شااافا یاکتن،  نده ماندنی  سااا 
ت  - یااهاات، تاا- ن؛تو څاه ناه- نت داکتر-پے دوکتور

ِک،؛عت= اگر تو را ن د داکتر نمر بردند،   -نه ساااِ
ار مے کوه هر ؛ڤر څه ه د، -شافا نمر یاکتری )

ِک،څ-یو ت= اگر کسار به این کوه بیاکتد،  ته نه ساِ
تااان مے  ماااناادی  نمر  اَن  -او  نااده  تو  گااه 

ِک، څ مهڅساِ د ه= این بار  نده -ت، ات ِدگه ار ښاع
 ماندی، و دیگر دا،ل  م نرو.م.ِسکَخ:ِسکَ،ت. 

 = بیڤوشر، غشر.ستهترک 
هتنه ه مو ~ ب د= همان اسااکنه  -= اسااکنهی اِ)ساا 

 من گم شد.
هتنت  کعوع سااااا  یو    ث تتا-)= تکاان، تیلاهی یے ساااااِ

  ( =تکان  هتد وتښت= در یب تکان او اکتیدی ِسکعوع
څ   دادن، تیله دادن، ؛ل  ؛لو  کردنت م؛ی مم ښاع

) ه  کعوع ه=  م را به  ندرف ؛ل  ؛لو   تتعر د سااِ
  ( کعوع =این ساااایم را هته کنی دم مون تر مو سااااِ

)، یو  ے د   یدرف من تیله کن کعوع هاد اوم وے سااااِ
مبِلڤق سوت= اینکه او را که تیله دادم، به سر   ځو

  ( کعوع = ،ود را تکان دادن، ،ود هتد اکتیدی ،و سااِ
اوم اناوڤد ،و، یه ،و  -را انباندنی تو ؛مه هسااات 

)= دساات ؛مه را گرکتنم و او ،ود را  کعوع هاد سااِ
تکاان دادی تو ِر ین دَناد کتاه اَن ادے، پَناد څاه 

کع  ) ،و هید= د،ترت  نقدر نا ،ویشاتن  تی د، ساِ وع
دار اساااات که در راه رکتن ،ود را مر انباند.م.  

 ِسلتعو.
هنن نگعب، اعْنگوْشته    =س    ر؛ڤارشاخ تدر بر،   ای؛ع
  ی؛ اب ار کشااااور  ن«ی: »اوسااارمحل  یها یگو

ا  متموالً ا  انس   اساات که دسااته یدار  دسااته
اسات که   هیو پارو شاب  لی؛وم اسات و به دساته ب
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متموالً     یسااااار  ن ؛ڤاار شاااااا،اه نو) ت  بیاباه  
اسات دارند وصال شاده  ردگی،م  رکه اندک  نیپوالد 
باه پنااه انساااااان و ؛نگاال    تاهرکهم  یرو  رونیا ا

نام ؛نگب و    لیتدل  ساات ین  شااباهت رب  یغها،ور
ها ممکن  اساات؛. شاامار شااا،ه  نیانگشااته هم هم

  نی داشاته باشاد اما به هم   شاتریاسات پنج شاا،ه و ب
باه بااد  یو برا شاااااود ر؛ڤاارشااااااخ ،واناده م  ناام
کوکته بکار رود تا دانه را ا    یها،رمن  دنیکشااا

 و .کاه ادا گردانند.
هۈختٲن  =بم. ِسِک،تاو.س 

هاۈخایاج تاوااَن  سااااا  نااااااری  دهانااادهی  ناااااات   =
 اوم اِمه وو = ناار یے تو من استم.-ِسکَ،یج

گت  گساساا  سااوگ، ریشاابت ،وشااه یا    -۱=ساا 
گ، ِدس ِژندعم-هللاساانبله؛ گندمی باِم   - دَغم بې سااِ

هللا بااااِم  گاانااادم"  راپااات=  کااِ تاا اا   بااادون  تاااه   "
  -۲سااوگتریشااب؛، این قساام گندم  ود میرساادی  

گ مه ،ڤر= سااوگ  -سااوگ ماهری دے ماهے سااِ
نا،اوری را  پارناااده،    -۳مااااهار  هاااای  پار  اولایان 

ری  د  ع یااِ تی ی  بوڅ  - بر ماادگرتاو  هااای؛ هااای 
گ اند= این ؛و؛ه کبب در حال پر گشااایدن  -ساااِ
 است.
گ تگ = ساارگردان، ولگردت در مورد سااگ ؛ی ساات

 مو کود ~ سوهج= سگ من ولگرد شده است.
 . م. پاه .تبوت دو ؛= ؛موس دو  نزاس گ  
گ   گلې=ساااا  ؛موس نرم بدون تلی نور   -۱، سااااو
گل  م ن ،و ی ن پِنِ  اوم= امرو  ؛موس های    ےساو

نو، دو،تاه نااشااااادهت   -۲نرم ،ود را میپوشااااامی  
تاالی  باادون  هااای نرم  پتخ= ؛وس  ؛موس؛ی ~ 

تخ= ؛مموس  ڤڤر ن ته یے بشاااڤند ~ روشااات پ
 .های  نو، ،وم با رنگ سرخ مر  ورند 

= مارد، بر  نی یم ~ یَد ارد، یِد ~ ی د  سات تتنگ
 ن گه ~ تر ښاڤر= این مارد ایناا،  -ارد، یو یے

 مارد در  ناا، و یب مارد دیگر در شڤر است.
لتعو ته یے  -= تکان، لر ه، اسااتبی وو ساا  تتن - سااِ
وے دریان کعن اوم= من در اسااتب ،ود را   ث تت

لتعو ه.= تکان د.ی هادے وے    به  ن میرساااانمی ساااِ
لتعو   ~، یو وتښاااات= او را که تیله داد، اکتیدی سااااِ

؛ود ،و، تر -اوم داقت نه- .= اسااتب  دنی وو 
لتعو ؛ود= من دااقات ناه  وردم و  -وے ،   اوم ساااااِ

). درف او استب  دم.  م. ِسکعوع

،ناب، هوای مردومت ناه گرم و ناه  =  سااااات قین
 سرد؛.
 هداو=  ~ و= حلقه تنامت در ؛وم دار؛ی ساااات مه

باه حلقاه دار  وی،تنی ،و ~ و اهداو= ،و را باه  
 حلقه دار  وی،تن.

 سالم کتبرت سالم نامه؛. =نۈمه ست ۈ 
 = سالم.ست ۈ 

= ساالم ؛لیبی سالَمال ب ڤِرادهر!= سا ۈمٲلې 
 سالم ؛لیب برادران!

 .= سالمت ست ۈمت 
ت  = سالمتر. ست ۈمت
= پله، پله  سااات ۈن ت ، سااات ۈن:  سااات ۈنت ، سااات ۈن

فید ،و، مات اوم  لَندعک ن ساِ  ینهی وو  اوم پے تمه ساِ
ت= من به پله های  ینه ن د شااما   و    بلند شاادمسااو

 مانده شدم.
تداال  یساااااڤاره    ح.  -۱=سااااا  اېاچاااه نااام  یار 

کو؛ب    رپرنادگاان؛  Carduelis carduelisر؛لم

با دم   رکو؛ب تر ا  گناشب ،انگ  راثه و اندک
  بی و نساابتاً بار  رشااکل و منقار م،رود  ر؛نگال

رنگ ، صاورت قرم  رنگ ، پس    د ی، دمگاه ساف
 ی،گرده قڤوه ا  د یساف  یرنگ ، گونه ها  اهیسار سا

رنگ با نوار  رد   اهیساا  ی، بال ها  ی،اکسااتر  ای
  گبه رن   یا  نهیکامالً مشاااا،ص در بال ها ، ساااا

 یگونه ا  ری .  رنگ هستند   رهیت  یو پا ها  ین،ود 
سااااار   یرباا ناام ساااااڤره دال  یرا  ساااااڤره دال

؛ و با    Grey-headed goldfinchت   ی،اکساتر

 رم  اکت ی  رانیساااڤره حلم در شااارق ا  رنام محل
در ساار بوده و    د یو سااف  اهیشااود که کاقد رنگ ساا

رنگ و صااورت قرم    ی،اکسااتر  نهیگرده و ساا
بلناد تر ا    رو انادک  رم،رود  یرناگ و منقاار
ی  { دانشاانامه پرندگان ایران} .د دار  رسااڤره متمول
ب ِوه ، ِمسفڤر یه ،یرتی رهنگِ   ِسل ؛ه یے سعفې

اسات فید رنگ  یر یب پرنده گب سادال  یساڤره 
  -۲و داناه هاای گال  کتاام پرسااااات را می،ورد. 

  الغری یعم مو ژاو ~= گاوت مث؛الغر اسااااتی تو
لڤب وے ~، وے مڤب تر ِ ِهښات= تو بمان  ن 
 الغرکر را، گردن او قریم به گسلیدن است.

مٲاچی کن مٲ:ا راساات = دلبیدن، ،واسااتنی یِد مو  ساات
پڤن مو رد دهب= او -در ساااما ؛ود ِددے، ،و ؛ع

 ا  من ،واست تا ؛پن ،ود را به او بدهم.
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مٲ  =سارگرکتگر، گرما ساردت ا  گرمر  ت   سات
وو  اوم پے یاڅ اند دعرا  نوسااات ،و،   و ،نکر؛ی  

سااماس اوم هاد= من در ن د  ت   یاد نشااسااتم و  
 سرگرکتگر شدم.

- ن ؛و وے ساومم -سامی وے ڤارج هم  -۱=  سا م 
ِربِی ن ،و  َنا ،و،  بر ین  نااال  -رد  ،و،  تے 

ند، بتد د پی؛ان  وے ِکن ن= دم اساا  را در ساام  ن
ا ن    االی  انو ،ود میمانند، بتد نتل میکنندیب ښاااع

مب ن نڤرم سا ن= گاو   دے ی م تر انگڤل، و ن ساو
نرم  ان  شااابه انگل روان کنیم تا سااام های  را  ها  

ربیج ،و  -پناهی ڤارج اله نال ن  پا،  -۲شاوندی ات ښاِ
اسااا  را نتل میکنند و بقه  میگویند:"سااا نت=   ~

  ~ات تو -ی تو اَن ،َ "پناه اشاااارا بلند میکند 
یبل دگر درا  داشاااته باشااار،  می،واهر  ن  =!ساااع

با ت دلسم    ؛یر دابڤام  ،دو به  ،انهسرگردان ت  
 کار؛.

م    ، در اای ،ود سااااکت ن= ،امو  ماند سااا 
ات -هیاد -ماانادن، در ااای ،ود یخ کردنی گڤا  ناه

ت  - ~= گ  نمی ند و ،امو  اساااتی تو ث -قرار
تد تو ؛را در اای ،ود -؛ی  ،و اای تے ~ سااو

مبوب مبوب= ،امو-ساااکت شاادیدی سااو ،  ن   ماند مو
 در اای ،ود یخ کردن.

م  ل اساام   -۲؛ی  Hyacinthusم. ساانبلت  -۱=  ساا 

 ای  نی سنبل، سنبل ماه. ،اص یا اا
 = سنبلهتماه؛.س م   ه

 .= تفنگ سنبه دارس م ها کر
 .= تفنگ سنبه ایس م های 
م ه = کشاااردادن با ساانبه، پا)  هتد = ساانبهی ~ ساا 

 کردن با سنبه.
م اذ  م :اساااا   دن، لگد با پا ها محکم    -۱=ساااا 
ِو َن اوم ؛ی  ~ هیادی= نمر  - دنی یِاد ڤاارج ناه

دانم این اسااااا  ؛را لگاد می نادی دے ِ مڤاه ارد 
  -۲بڤس ~ هه= در  مین لگاد ن ن، بس اساااااتی 

تکاانادنی دم ناا  ~ هه= در،ات  رد لو را تکاان  
ڤڤن ،و، ~ دم هه= به در،ت  بدهی پے دم مون سااِ

 سیم باال شو و  نرا تکان بده.
مچېکیج م؛ ف نام قشاالق = با  سا  شانده سامایفتساو
 در شا،دره؛

مساٲقا   مساٲق:اسا  = به ؛اله بوت پوشایدن،  سا 
مساقے ؛ود ،و،  ؛اله رکتن  ماده رکتنی یِد یِده سو 

بوت های  را پوشاید    به ؛اله  او  ببین،  تید=-؛ے
 . ماده رکتن است و 
م -سااا     ،انهسااارگردان،    =سااا یلاا-سااا یلساسااا 
 .؛یر دا دو تابڤامبه

 = بم. سومک تے.س مهېت 
مت   ساارخی   ساارخی نارنار،-رنگ  رد   -۱=  ساا 
ژیوج= من دوسااااات نادارم -اوم تو ِانااو ~ ناه-وو 

مثل تو سارخ رای روشات ~= سارخ  یبا، بسایار  
من یب گاو  =ند یے روشات ~ ښایج ڤود -سارخی مو

حیَن    مردهتالشه؛ حیوانی  -۲بسیار سرخ داشتمی  
ان مر تاه ~ لَڤ ن= وقتیکاه حیو-میرت، وے تناه

ِملَخی  میرد، تناه او را الشاااااه میگویناد. م. ساااااِ
 روشت.
مت نی  رنی ،  سااا  مت = شاااتاب ده، بر داقت، نا  سااات

لویات څاه ڤ اد، اس وے اوم اه ماه مع - راحاتی  دم ساااااِ
،ڤر= وقتیکه انسااان بر داقت اساات، ا  او امید 
لویت ڤارج، بې ثمر ساَد ،و،   نداشاته با ی یِد سِامع

اسااات،  ات اندی د= این اسااا  بر داقت -َاښااات 
؛الاه میکناد و باه همین ،اادر مر  کتاد و مر 
لویت س. = شاتاب دگر ).، بر داقت  مع ،ی دی ساِ

لویت  -هه، تو- .، نا راحت  ی اه مع ت ڤا ؛ی  ساااِ
 سوتد= اه ب؛ه، با  ؛را بر داقت شدید

م  ۈخ  = مردهتالشه؛ حیوان.س 
من ؛ی گولے .Jasminum spم. سااامنت  -۱=ساااا 

 ب ِگم. اسم ،اصی سمن، سمن -۲~= گل سمنی
 ِا   .= سنا  ).ن= سنا ی سع ج  نستا

نجت  ناعب با ے   =سات با ی دفالنه با سانگ؛لی ساع
 فالنه؛دسنگ؛لت با ی با با ی کردن   .=
 =تولد ب؛ه بدون ا دواج، تولد غیر قانونر.ستن 
 = مادردفل بدون ا دواج.ڤ ر-ڤٲرساستن -ستن 

ن تل = دریدن با دندانی یو وورج یے سااااندل ساااات
ے مو بو؛ڤاگ  یاد= گرگ باا یاب دریادن ب  ثتت

ندعل ه= تکان دادن، دریدن، پاره  مرا کشاااتی   ساااع
سااندل هاد ،و،  ب ب    شاااه).ی سااید گوج تیژد تے  

گواے اس وے پعراوڤد= در ب کشار، ساید با یب  
 گرکت.بیب  شاهتکان دادن، ب  را ا  

ن هن ن هساساات = شاایڤه ، شاایڤه اساا ی تو ڤارج ساات
نده  ندهن اوم ښاود= من شایڤه اسا  تو را شانیدمی ساع ساع

نده   ندهن  .، ساااع ندهن ه = شااایڤه   .، ساااع ه.، ساااع
کردن، شااااایڤاه دادنی یو وے ڤاارج تاا اس وے  
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نده-وینت  یے ؛ود= اسا  او وقتیکه او را -اته، ساع
ندهن ِکښاات=  مر بیند، شاایڤه میدهدی مو ڤتر  سااع

 بیتل من شیڤه میکند.م. کِنگڤن، ِشنگڤن.
ن ۈنساساتا اسات که   یکل   یسِاندان اب ار=   ۈننسا 

را بر  ن   اءی هنگران، مسااااگران و نتلبندان اشاااا
 ن   یهاا را باا پتاب بر روپااره هن  ایا  کوبناد رم

کوالد سااا،ته    ایا  ؛دن    سااندان  .کنند رصاااف م
؛وم    یاقدتاه  ایا  ر؛ادن  یاهیاپاا  یو رو شاااااود رم

. سادا ساندان را سا،ت شاود رمحکم قرار داده م
ارد د   رگوناگون  یهاو دماغه ساندان شاکل  کنند رم

کل ات را به شااکل دل،واه   توانرو به کمب  ن م
 دو دمااغاه   یهاا نسااااانادان  رکرد. بر،  ی هنگر
ندَن و  هساتند. - .ی ِوساتاه وے سِاپِنے ِربود وم ساع

 تے=  هنگر  ن  هن باالی ِسندان نڤاد.
هوشیار، حدس  ن، با هو ی    -۱=ستنّفساستنتکۈن
ِلب ات کوب ؛ی لیو تو پوڅ   ن،فَن، غل ځو  ث   سااااع

کڤمت= ب؛ه تو بسایار هوشایار است، هنو  ،ورد 
نام مساااتتار    -۲اسااات و همه ؛ی  را مر کڤمدی 
نعف، اس غوند    ث درمار،تر های مو تڤت ِمس بوقع  سااع

یو نِساات= پدرم هاتا درمار،تر اساات، او ا  غند  
نعفَن= من اصاااااال   ث نیسااااااتی وو  اوم نع،تااع  ساااااع

 درمار،تر استم.
نه    ا،لت =بسااااتهتقفل؛، بسااااتهتقفل؛ ا  د سااااات

نِکلے= من   ت اوم تر و ن ؛ید، یو ساع دروا ه؛ی ساو
رکتم ،انه شاان، دروا ه شاان بساتهت قفل؛ اساتی 

 سعنِکلے  .= بستهتقفل؛ کردن.
ن نگ-سات نگننیه-ننیهساسات   = سا،ت، سانگینی ساع
وم= با ؛ی  ساا،ت پشااب  ے ی څ وم پِ  د -کویه یا

ن ت ناه   را می نمی ؛اام ساااااع کویاه هارگ یم، پاع
 ، بلند نمیشود.باکت= ؛قدر ؛وم سنگین است 

نهن، نهۈ،ساسات =  بله درپاشانهتپا؛ی نِښاپڤرے  سات
نکَن  -ژیر تے ،و، دعه تو پااه   ث -،ع  تے ساااااع

سااَد= وقتیکه باالی ساانگ ساا،ت پا میگهاری ، 
  بله در پاشنه پیدا میشود.

= ماندگار، اراده قوی، با کرکتری ساااانگاپترچ 
تاه مو بعس ناه یااهد= من  دم -یاار-وو  اوم ~، یے
 م و کسر با من برابر شده نمر تواند.ماندگار است
نگ = بر مدگر، ساااانگ در دریا؛هت بر پهر  ساااات

ه ساااانگ  رروی  نڤا ؛ا پایان ،ورد میگهرند؛ی مع
فیداوے نه-پڤر هاد ،و، ار سانگ پڤر  -ڤڤر-تے ساِ

هاد= گوساافند نتوانساات باالی ساانگ ،ی  ب ند و  
 به  م اکتید.
نگٲ، = سااااحل سااانگری کم ؛مقی وم پَتے  سااات

نگان= او توپ  را  اښاااات ،و،   پعتتودے تر سااااع
 گرکت به درف ساحل سنگر اندا،ت.

ر نگ  ر-سااا  نگ  ر:اسااا  نگ  را  -م  نگ  = ،رام کردن، م 
ا  بین بردن، ویران کردن، تبااه کردنی مو قڤر 

ف ن-مه نِگر-ساااِ ِمنِگر کعن اوم= -ات، وو  تو ؛ید ساااِ
قڤر مرا ناه ،ی ان، ،ااناه ات را ،رام مر کنمی  

ے ؛ود= ِمنِگر-هاد سِانِگر  تمنقل؛ےیه دے پِریموسا
 پریموست منقل؛ او همه ؛ی  را ،رام کرد.

ڤڤ )اهمچنٲناساگای    نگ  نگ تنام   = ح.  سات شاِ
گوشااااات،وار ا    ی؛اااانورLutra lutra:  ر؛لم

راساااااو ااناس  Mustelidaeت  انیااا،ااااناواده   ؛و 

  یکنار  بڤا   سااتگاه ی؛اساات.  lutraها تشاانگ

  بی درا  و نساابتاً بار  ربدن یاساات. دارا  نیریشاا
  یا ودم بلند وساارمساادا، پو ه کوتاه ورنگ قڤوه

ترودول دم  ن   رسانت  ۷۵است. ودول بدن  ن تا  
 .و   .رسد رممتریسانت ۵۰تا

نگ  تر نگ  هساساات پایان همرای ،ا)  = پاروی ؛ارساات
نِگله لَڤ ن= =  برای ساو،تی سِات قتے هید ته ساع

نِگلاه  پااروی ؛اار پاایاان همرای ،اا) را" "    ساااااع
نِگله بِدوخ و ه ت، دهه تیڤد ن   ب سااع میگویندی دوسااِ
دوس دے ساا ن= کمر پارو را دود کنید که پشااه 

 ها کم شوند.
سانگ لوح، سانگ نرم    -۱=سانگ  ېجساساهنگ  ېج

و  ینتر استی سنِگل ج ِدس سوست ژیر ادے، ؛تد 
قتے ِمس تتښااااتاو باکت= ساااانگ لوح  نقدر نرم  

س سانِگل ج  اسات که با کارد هم بریده مر شاودی ا
اااگاه تیاار ن= ا  ساااااناگ لوح ظروف تیاار مر 

 نام قریه در اشکاشم اکغانستان. -۲کنندی 
نه  نو) تی  هنر در؛صااای قدیمری مو    -۱=ساا 

ښات= نو) ؛صاای من شاکساتی وت ن ~ ڤِرو   -۲ښاِ
ته ~ -ث ا؛صااای کالنت ا  شااکار؛ر ها؛ی غوله م

نڤر" میگویندی   لَڤ ن= ؛صااا ؛وم کالن را "سااو
 ؛صا ؛وم اتکا دادن.= به هتد سونڤر 
 سوارا. -کجٲن -سنکر

= ساوار، ساوارای یو ~ کِریپت= نکرکنساتنکرکنساسا ا
 او سوارا  مد.

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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= ساوارای شِا  ته وهه ~ نکرهاجٲنساتنکرهاجٲنساسا ا
نعهایس  ن= حاال  نڤا ساااوارا ا  راه   ث پِس پَند 
 مر گهرند.
= ؛ومتسااوته؛، ؛صااای دے ~  ، ،و،  ساانته

گاو را ب نی    وے ښیج د،= این ؛وم را بگیر و
م= اگر باه دل -ِکنے، ~ تو هه-دل څاه ناه-مو باه

 من نکر، تو را با ؛وم تدره؛می نم.
لع   - = دن با ؛ومتسااااوته؛ی سااااوتهلت -سااااانته

 ؛.  .= دن با ؛ومتدره  دن
نام پرنده ا  سااارده یا نوع  ب؛لب    =ح.سااانچ 

څاع  څه، ساااااو؛ے یه=  ث های تتر ِوه؛عب پِس ښاااااع
پروا ؛ مر پرناده سااااایااه کاه در لام اویباار هاات

هساتند    رپرندگان  هابی ب؛لباشاد"ساو؛ے" اساتی ت
ها  ا   ن  رهساتند و بتضا  ر ب؛ر که نسابتاً ااتما؛

ها  . نر و ماده   ندهند رم  لیب رگ تشااااک  یهاگله
 انیکی ب؛ل  ره  یپرندگان به ت  نیا  .شاااکل اسااات هم

(Scolopacidae) تا کاااه  دارناااد  ا    یارهیاتتالاق 

متوسااد و    ایبا اثه  کو؛ب    سااانانمیراسااته  ساال
باا   یاپرناده  بیا ب؛ل .بلناد اسااااات   ایاکوتااه    یپااهاا

درا  که   یهابلناد، بال  رلی،  ایانسااااابتااً بلناد    یپاها
اساااات و منقار درا    دارهیو  او   یتمتموالً نو)

باشااد.    دهی،م  ایکه ممکن اساات راساات   بیو بار
هاا اغلام در تاابساااااتاان و  مساااااتاان  پر و باال  ن

و درح دمگاه و دم در   رمتفاوت اساااات نوار بال
ها   ن  شاااتریدارد. ب  یاد ی   ت یها اهم ن  ص یتشااا،

ها را در سواحل انوم مندقه  مڤاارند و تابستان
  نی  م  یرو  متموالً  .گااهراننااد ر ادوولااد ،ود م

پر  ا  کر)  دهیها پوشا. اواه  نساا ند رم  انهی شا
  ت یااسااااات و بتاد ا  ،روج ا  ت،م قاادر باه کتاال

و    روان یشااامل مواد م،تلف ح  شااانی. غهاباشااد رم
 .؛و  است. راهیمواد گ ربتض

نرس:اساااااهنرساساااااهنرس نرساسااااات = بِلند  سااااات
 اعنِگښت=انگشت کالن.

=؛روسار کردنی اس ؛ید -ساور= ؛روساری  سانر
؛ نعهایدد= ا  ؛روسااار تو  څَندتو،ت تو ~ تعرَ  

 تا کنون ؛قدر وقت گهشت.
 = م  پا.سنرچت ساش رچت 

 .= تاالر؛روسرخۈنه-سنر
وول-= مڤمان ؛روساری تمهرهن-سانر    - ی ت یعساع
 رهو= شما ناظم استید یا مڤمان ؛روسر.-سور

  رهاا ا  ااانوران کو؛اب انگل کعناه  =۱سااااانر،
به دو   ربندپا هسااتند و ا  نظر ؛لم  هاکنه.  هسااتند 

 ایها  کنه  ریو سااا Ticks ای  رانویح  یهاگروه کنه
mites ررا بر،   ریکه گروه ا،  شااوند رم  میتقساا  

. در بااور ؛ااماه ناام کناه کقد باه  ناامناد رم  رهیه
ها  نوع کنه  نیکه ا  شود رادالق م  روانیح  یهاکنه

 ها  راه ،وردن ،ون پسااااتانداران، پرندگان و گا
باه    هااکناه  .کنناد رم  هیاتغاه   ساااااتاانی، نادگاان و دو 

؛ را Acarinaساااانان تکنه  ررده  ی   هارهیهمراه ه

   بانه،یمبیانواع    یها دارا. کنهدهند رم  لیتشاااک
  یهاا هساااااتناد. کناه   بااناهیمو ساااااه   بااناهیدوم
بواک  الومااایااه  کساااااودس،یا ا  ،ااانواده    لوسیو 

 اااد یهاا ؛مادتااً در نشااااا،وارکننادگاان اکناهسااااا،ات 
کاناااهکاناناااد رما  یمااااریابا تارگااااس    رمارغا  یهاااا. 
ها هسااااتند.  کنها  ،انواده  نرم   ی؛ نسااااکوسیرپ

ک  مانند کوماکوس،  استفاده ا  انواع سموم حشره
در مباار ه باا    نیو کلومتر  نیپرمتر  ت،یاکن والر

ها موام برو   ها مؤثر اساات. انواع انانگل  نیا
که   شااااوند رکنگو م  مهیمانند تم کر  یرهایماریب
  یکشاااورها  منار به مرگ شاااود که در  تواند رم

اروپا    رو شرق  رانوب  یهاب،   انهی،اورم  حو ه
دارد   وعیشا  انهیم  یایهند و اسا  نی؛  رشامال غرب
انسااااااان    قیو ا  در باادن  وارد  گوشاااااات دام 

کیاعب مَنند هید، اما ~ بر   ~.  و  .شااااود یم تر هع
ب لعپا کیااع ب ث هع کیااع " شااااابااهات  غولاه= کناه باه" هع

ب  "دارد، اماا کناه ا  کیااع ی ~ " کالنتر اسااااات هع
و ماال سااااارایات  تے نِاهاڤاد= کناه باه باه گااو-ماال ن
 کرد.

ند ~ ڤارج= این  -وحشااار، یِد مو-۱  =۲سااانر،
دتنه  ن، ؛یم او،    -۲اساا  من وحشاار اسااتی

تاه ساااااورن لَڤ ن=  دم ؛یام  -باد ،واهی قعیات  دم
 " میگویند.سورن"او، بد ،واه را

= د؛وت کننده، د؛وت گر مڤمانان  ےینیج-ساااانر
وسار د؛وت  ؛روسارت کسایکه مڤمانان را به ؛ر

ته ~ انت،ام ِکن ٲم= یکر  -میکنند؛، قاصااااادی ییو
 اتت گعر. اتت گڤر، را قاصد انت،ام میکنیم. م.

اوم دے ِغهه -= تحفه ؛روسااااری دهبسااااانرۈنه
 سورَنه= تحفه ؛روسر این ب؛ه را میدهم.

نرس = واحد اندا ه گیری برای روغنی یب  ساااات
وری مسااااوی به ساااه کیلو گرام اساااتی یے   ساااع

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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ه ؛ینے ساَد= یب ساوری  ساورے روغن ته ،ا
 روغن ش  ؛ینر است.م. تعفسین.

ساااو  ، التڤامی ساااو ع   .=    -۱=  سااانزت 
سااو اندن، سااو،تنی شااتله ورشاادنی مو اعنِگښاات 

انگشاااات من اینقدر  =دَند ~ ِکښاااات ِددے !  -اِ)
  ~اند، مو نت  ،   -ند یم کَد -سااو   میکند!ی مو

؛ود= در ایناا در ن دیب بینر اوم بسایار ساو   
انادیر=  -درد ااانری وم ~ مو اَن  غم،  -۲کردی

 در دلم دلواپس او استمت نگران و ؛شم براه؛.
تے  - = سااااو ن دو یی و ن ؛ید بورجساااانزن 

شاروی ~ ڤعد= در یوار ،انه شاان ساو ن دو ی   ،و
  یبا بود.
 .= با ؛وم، با ؛صا کر-سنسته
مٲر  .= سوسمارسنس 
؛ نو؛ر  Lilium:  نام ؛لمر= م. ساوسان تسانسان

دور متمول به وسااااایلاه پیاا    اسااااات که به گل
  ۱۵۰۰تقریبااً  گردد. ساااااوسااااان دارای  تکثیر مر
انس ااای دارناد.  ۶۰اسااااات کاه در حادود  گوناه

به صورتر است که در نواحر    گیاهپراکندگر این  
   کریقای انوبرم،تلف کره  مین م،صاوصااً در 

شااااوند.  و منادق بین اسااااتواتر  مریکا یاکت مر
ناام  ت  ساااااوسااااان ؛ل؛راغنو؛ر ا  این گال باه ناام  

های  ؛ تنڤا در اساتان Lilium ledebourii:  ؛لمر

لاناکاران    گایاالنو    اردبایااال ماناداقاااه  و  ایاران  در 
 .و  روید. مر امڤوری  هربایاان

نصا ک و صادا یے ِمس نه  سات =  وا ه، ،بری ،و ساع
،بر نکرد و    هاد ،و، تویاد= ا   مادن ،ود ماا را

ت نه ښاوداد= ،بری ا  ب؛ه  -رکتی مو پوڅ ساعوصادا
 اوم نه شنیدید
 = سوغات، تحفه.سنغٲ 
نلت  شاااکوه و ؛ظمت، کروان، پیرو یی    -۱=سااات

وو  اوم اده تمه ~ اند بِراښت= من ب،ادر پیرو ی  
تان نوشیدم. سعولعت  .= لهت بردنی بشڤند سعولعت 

صی اسااام ،ا  -۲ٲم ؛ود= ما بسااایار لهت بردیمی  
 سعولعت، سعولعت شاه.

=سرگردان، بر ،انمانتبر  سنمهېت ساس مهېت 
ب؛ااه بر ،ااانمااانی   مک تے ب؛ااه=  ،ااانااه؛ی ساااااو
ساااومک تے  دم=  دم سااارگردان، بر ،انمانی یو  

ت=  ث نی-ندے نه-دَند ساَمک تے  دم ادے، یے اا

او  نقدر  دم ساارگردان اساان که هی  اایت کمر 
 هم؛ نمر شیند.

= ساواساتتمال،  ٲلکسات مٲلساسانی اکسات مااسسان
اساتتمالتساویے اساتتمال؛  .=    ےساو اساتفادهی ساو

سواستتمال کردنت~ الکل یا شرام، قدرت، مواد 
 م،در..؛.
ن رن = ظرف ؛وبر، قساااامت باالیر باریب  ساااا 
ات، انادع) پے  -هارِگن اااگاه، هارگ ِانااو~  داردی

وترن"= ظرف ؛وبر، ماانناد ؛وم، اماا   تیر"ساااااِ
 است. م. ِوسترن.قسمت باالیر  ن باریب تر 

 = سویهی سویه یے دَنِ = سویه ای دان . سنیه
= پاره، کرساودهت در مورد ؛موس؛ی ساڤپ   ساهپ 

گره نتاو= پاره کردنتبوت؛ی سااااڤپ  گڤښااااتاو،  
سااڤپ  س.= پاره شاادن، کرسااوده شاادنی د ن مو  

ات ساڤپ  گره نت= ؛موس های مرا پاره  -پت، ن
 کردی.

ن  ده؛. = بوااری شدهتغله اات پا) شسه اذکذج 
= بوااری، بوااری دادنت پا)  ذ  -ساه :اساه 

 کردن غله اات؛.
= انساان، ااندارت در وقت حساام کردن؛ی سااهر

متاتد= در ،ااناه ؛ناد  ار تماه ؛یاد څَناد ساااااڤر اع
 نفر استیدد
و هد=  -= شالغمی یه ساڤرم تعمبه ،و، بون نهساهر 

اگر شاالغم با هم ن دیب کشاات شااود، ریشااه نمر  
 گیرد.

اما ، -شاااالغمی سااااڤرم = دلده با  کمٲ -سااااهر 
ڤد ب، دعه -پِراندے  ن ؛ود وے  -ی ن هاد ساڤرم ښاع

رڤ نات   ن= دلاده باا شااااالغم، اول -ار اماا  ،و، وع
شالغم را در  ت  کم میاوشاانند، بتدا در دلده مر 

 اندا،تند و او  میدادند.
 = قسمت  مین برای کشت شلغم.سهر ېک

مار کالن، اکتر شاا،داری اس   = ح.ساه ساساه  
ښات= ا  اکتر شاا،دار ترسایدیمی  ٲم ساڤم  ا-ساڤه

 اوم وینت= من  ن مار ب رگ را دیدم.-وم سڤه
= پوپنبی یم گعرهه ~ هاهج= نان  سه  ساسه مت 

را پوپناب  دهی یو کعښااااات ~ پعر ه اد= غلاه را 
 پوپنب  ده.
ن-سااه مت  هاهِان  -= پوپنب  دهی سااڤغمعبذکذج 

 گعرهه= نان پوپنب  ده.
 .= سب ، رنگ سب سه ک
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 ،ال  =؛،ال=ساااب +  ،ال+ساااڤڤ تخٲل-ساااه ک
 مصنو؛ر.
ته ِڅی ن،    -وا -= ؛لف ساب ی ساڤڤ نک -ساه ک
وا  ته ،اج و ه ن= ؛لف سااااب را درو -سااااف د 

 میکنند، کاهت؛لف؛ سفید را ،رمن میکنند.
شاب های پوساتر باد دار برای  ساهل = قایق ا  مع
ا  دریای سااڤل ڤیسااتاو، سااڤل  .= قایق    نگهشاات

اندا،تن، قایق تیار کردنی بشاڤند ساڤل څه ڤیسا ن،  
را ن ِمس پاار و اه ن= اگر قاایق ،وم  تے ڤاا-وم

 را بسته کنند، باال  ن اس  ها را نی  میگهرانند.
اوم ،و پت، ن  -= ترس، وحشاااتی اس ساااڤمساااه 

ترس ؛موس های ،ود را کرامو  ِرنوښااات= ا 
رد -کردمی دَناد لا  ِژنِج هاد ِددے، ساااااڤمے مو

بااریاده کاه باه ترس  مادمی ساااااڤم   فڤود=  نقادر بر
وحشاات بردنت گرکتن؛ی  دم  تښااتاو= ترساایدن،  

ساڤم  ت د=  دم ا  گرگ وحشات   اس دے وورج
، به وحشااات ناند و هداوی ترسااااند -میبردی ساااڤم

یے ساااااڤم اناد و اهد= ماادرت - وردنی تو نڤن مو
 مرا به وحشت  ورد.

اوم  -در ترس، در وحشاتی پاه   -۱=  ساه - ر-ساه 
تا و ه ات یو کود ~ ِ بود= وقتیکه کیر کردم ساااگ 

ت دَناد - ود،؛الاه، کورای تو  -۲ا  ترس پریادی
تے=  نقدر به ؛اله  -لَ ماسل تو-~ ،ود ادے، تو

ناظر  ت، مثلیکه در با داشاااات اسااااترینان ،ورد 
 .ست؛باالی تو ا
ن ج  = ترسانا)، وحشاتنا)ی یو و ن کار ل   ساهمت

 ~ ارد= کار  نڤا ترسنا) است.
م کوه، ِمیَنهساااهن ره لَ -= همواری ا َ کوه، ا ع

دهښااااات= ا  ایندرف کوه، ا    ث -ِددے ساااااڤن
 کوه، در بین هموار و دشت است.  ندرف
= ؛وم ضا،یم به امتدار دکان های ،انهی  ساهنج

یو ؛ڤلاعب ساااااڤنج و اهد= او میلاه ؛وم باه مقاابال  
 نیمکت تندور مر اندا د.

،تهی اس و=گرم، هوای ساااو انی  ت  اکرساااۈز
گه=ا   -َد ث-دے ~ ،   هر ساااه، تو پوښاااا) نه
ساو ،   نگیرد.م.ن د  ت  دور شاود که کاالیت در 

 ِورَغ.
ت= داساتاساۈ  من    ن= داساتانی یم مو ~ تیار ساع

 تمام شدی سَگب= داستان.

= قساامت تڤتانر تندور ا  پیشااروت برای  سااۈلت 
 نگه داشتن ؛وم و پارو؛.

= سااانگ قسااامت تڤتانر تندور ا  ژیر-سااااۈلت 
 ژیر.-پیشرو.م. پورښے

ا ۈنساساا  هۈنساساا  ۈنساساات =سااوهان،  هن  هۈنساات
 = داس مرا سوهان ب ن. هته سایی موهترن سعَن  

رد -پار؛هتتکه؛ سااانی دے سااَن مو  -۱=  سااۈن
رد ِکن اوم= پار؛ه سااااان را بمن  -دهب، تیت ،و

ساان سافیدی    -۲بده برای ،ود روساری اور کنمی  
ته اڤلد ، هن سااَد= سااان ساافید  ود -سااَن کاله
 ؛تل میشود.

 =بم. ساو، سوو.سۈن
 = باکتن گیسو با سه رشته موی. ٲفت اسې
= ساه ساالهتدر مورد ساگ؛ی  رفهاا رفهساسا ااساې
ت -اِ)  د = این ساگ تو ساه سااله  -اعم تو کود ~ ساو
 شدهد
=م.   رنهاا رنهساسا اا رگهساساېاا رگهساسا ااساې
  نی تر ؛ ا ء مڤمTrifolium:  ربادعر تناام ؛لمشاااااع 

لااگااوماا  یا؛االااوکاااه  اهاااانیاااگاا   ناا یاا،اااانااواده 
؛ در مناادق متتادل و مردوم  Leguminousت

ار     یدارا  رو مرتت  یااست که ا  نظر ؛لوکه
  یرها نق  بسا ادام  هیاسات و در تغه   یاد ی   اریبسا

  نی اند و به هم   یاسه برگ؛ه  راهیدارند. شبدرها گ
" به  Tria"  نی نڤا ا  دو کلمه الت  ر،ادر اسم ؛لم

  یا سااااه بر گ؛ه  ر" به متنFoliaسااااه و "  رمتن

 .و  است.گرکته شده
 = سه ضلع، مثلث. هگنښاگنشهساسېاسې

رد دهب= ساه -ساې ساَم مو؛ی  ۳= ساهتساېساسا 
ره یاهد= او -ته سااا؛تے سااې-سااام برایم بدهی یو
 سا؛ت سه مر  ید.

 = نوع سیم.سې ارهخ 
= ؛م؛اه کالن برای پ،تن    و دلده.م.  ساااااېجا  
 قعِم .

؛م؛اه گاب برای پ،تن    و    -۱=  ساااااېج  ات 
 ؛و؛ه بقه. -۲دلدهی
= برف یخ  دهی ایاس دے ساېچت ،  ساې ،  ساېچه
هادے، یِد س   سوت= وقتیکه سرد باشد برف ِژنِج  

یخ میکنادت در ن دیاب بڤاار ا  درف رو  برف 
رو به  م شااادن اسااات وا  درف شااام به اثر 

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


 

 گشت به صفحه الفبا رب                                       18                               شغنان   سیمایاداره نشرات   سرورشاه ارکان،
 

ساردی یخ میکند و تا گرم شادن هوا روی  ن راه 
 رکته میشود؛.

م ~ نڤله  ساا س،  سااېس = دحال، کیسااه صاافرای وع
دهره ِکښاات= میگویند که کیسااه صاافرای او درد 

 میکند.
 = با اراًت، شااع.زهرهاسېر

= هوشاامند، تی  هو ی یے گَن ب؛ه ~ سااېرزین
 تی  هو  مر باشند.ها یاهد= بتضر ب؛ه 

= دو)ی دعم ~ تر پڤلے ِربے= دو) را ساااېر 
 در گوشه ای بمان.م. دوکعب.

= متتدلی تر ڤعج گڤرم، ار محله ~= در ساااېرنن
 بیرون است، در ،انه متتدل.

 ؛.۱۳= سی دهتسېز ه
یار  -= بلند کردنی ،و کڤل اوم ساا نت، یےسااېنتٲن

 نِست= سر ،ود را بلند کردم که هی؛کس نیست.
 = است،وان ران.سېنج 

نک  ساساننک   ناک  ساسات ناک  ساسا  =ساومی  ساې اک  ساسات
 س ر اوم صنف= صنف سومی .م. ارهر اوم.

 = بم. س ر اومس  اک  
یٲاپن  ) پعد د ساااایاه پو ی یے ~ ؛ارِ   -۱=ساااا 

ت= یب مرد سااایاه پو  به  نااتدرف باال؛   ساااو
پوشیده در غمی وے بام مود، وے ؛ید   -۲رکتی  
تمااام  -امتاات  مرد،  بااابااای   ؛ود=  ،و   ~  ن 

 ا؛ضای ،انواده درغم  ،ود را سیاه پو  کرد.
یٲاسٲق  = نوع ارام.س 
یٲق ند ؛ام ب   م ~ -= ظاهر، صاورتی وےسا 

 نعر! او ؛ام یب صورت بر  یم دارد.
یٲننی  رد دهب= -= ؛تل نویسی دم ،و ~ موسا 

 ؛تل نویست را بمن بده.
یٲی ا ۈن کَّم = سایایر دان، بوتل سایایر،  سا  رع   ای مو

یایے ِکن= سااایایر را در . ارمے مواوهر ~ ساااِ
 سیایر دانم باندا .

یٲی  کَّم = ساایایر،  ساا  رع   یحاو   رتیاوهر ما  ایمو
ام  ،ی ی مدانه اسااات که اڤت رنگرنگ  ،ررسااا،
کاار مو باهقلم ایاقلم   لاه  یوساااااباه ر،دااد  ایا ردراح
؛اا    یبرا  ترظیغل  یهاا. ا  انواع مرکا،م رود رم

  م ی . مرک،م، ترکشاود راساتفاده م  رو دسات  رنیماشا
ل  یادهیاا؛یپ   هااا،نیهااا، ِر دانااههااا، رنااگا  حال،

مواد،   نی؛ناصااار اسااات. ا  گریو د   ها،کنندهروان
رنگ، روان بودِن  ن، ض،امت، و   ت یفینوع و ک

  بی  مرکم  .کنند ر،شاااب شااادن  ن را کنترل م

  :هااساااات نی ن ا  راساااات و پارساااا  رواژه ؛رب
  تب یاشااااارامیم،ت یاوگیساااااام، ت یاماابین ب،یاماابین
 .و  ؛.ت یشرامیم

= مالقه ؛وبر، ؛م؛هی یے  ساساااایپ ۱ااساااایپتت 
ات نیم ِکال سَد= یب مالقه  رد -سیپت یاهج هوو

 دو و نیم کیلو میشود.
= ساابدتا میله های باریب ؛وم باکته  ۲  ساایپتت 

میشااود و برای پشاام و غیره اسااتفاده میشااود؛ی ~ 
ری  بوڅ  - وَن اڤ ن= ساابد برای پشاام اسااتی ،و  ع

،ال اناد ِ وتاه= ؛و؛اه گوگ را ا  دا-اس وم ~
 سبد بیرون کن.

= دروا ه گب، ا میله های ؛وم باکته  سااایپچت 
ره ِکن ٲم= دروا ه گاب را -تاه پیلاه-میشاااااودی ~

برای پیلاه میکننادی ~ اس هع  کعن ن ،و، پے ی ال  
یاا پے ښاااااتاه وے ِکن ن = دروا ه گاب ا  ؛وم  
باااکنااد برای دروا ه ایالق یااا دویلااه ،ااانااه  مر 

 تابستانر.
کٲره  ن برای کشاات، =  میساا پس)ا راسه اساات
غ م   رع ات، پے  -اند هو سااااتپڅ- مینی ار  بیر،ع

غ دوقسمت  مین   رع غ اره ستپڅ= در بیر،ع رع بڤر ،ع
غ سه قسمت  مین. م. ِ مڅ. رع  داریم و در بڤر ،ع

َت ساس پسا  س  =  قسمت کو؛ب  مین. س پ
 = بم. ِسیت .س  ک

= تکان، اندا،تن، حرکات تی و برهم  سای ساشای 
پِتِن    ث تت-ته یے سای -پای دعم نوڤال ننده با دسات و  

می ساااای  ه= ناوم= دریب تکان این نڤال را مر کع 
تکان دادن، اندا،تنی یو ،و پَساااتینے سااای  هاد 
،و، توید= او پوسااتین اشاارا اندا،ت و رکتی یو  

سااای  هاد ،و، توید= او همه   ث ڤوک  ےمو کا؛ار ن
 اشیای مرا اندا،ت و رکت.م. او.

اشاا)ی دے ~ پے  = سایخ، ،س و ،سا  ه   -سا  
تاه وورن ه اد= -ات، یم د اب-ِکڅاارتارهَن؛ و اه 

،س و ،ااشاااااا) را در تنادور بیاانادا و دیاب هم  
 باو  مر  ید.

 = سیخ کبام.ن ٲ ا-س  
= نام گناشاب ایکه  ن شاینت -سا  انتشاینت ساسا  

 ،و  دارد در نو) سیخ بنشیند.
 = ؛وم، سیخ.س  
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= تی گو ی ~ غتن-غۈنساسا  -غۈ ساسا  -سا  
 تی  گو . سگ =کود 

= ؛وم، سااای،بی ؛وم یا سااایخ درا  سااا خت 
 برای انتقال در ه های غله، ؛لف و ؛وم.

= سانگ مسادات هموار؛ی توښا  سا د ن تے  سا  
کلولاه  -بوق کعن ن ،و، لڤک ن= قروت را کلولاه-بوق

میکنناد و بااالی ساااااناگ هاای مسااااادا ت هموار؛  
 میگهارندی ستِد؛عب= سنگ مسدا ،ورد.

 ه گیری غله اات، ساااایرت واحد اندا -۱=ر ساااا
کیلوگرام؛ی یے    ۱۰مساااااوی به نیم کڤف ، تقریبا  

ښاااااپاه د -~ پینِان یااهج ،و ب-رع ارد -ات، ِکل ښاااااڅاع
ن برای اتااالااه و ناان     ن=یااب سااااایر  رد ار و

 = و ن کردن، اندا ه کردنت غله    بگیرندی ساا ر
ی ن  - نادے- ن ڤود ،و، و ن پِرا-ااات؛ی کعښااااات 

ت= گنادم را  وردناد و در تدرو سااااا ر ؛یاد ساااااع
 پیشروی شان به و ن کردن شروع کردند.

= توده گندم کوبیده شاده در ،رمنگاهی یِد ~ ۲سا ر
ل  ساَد ساے امبَن= این توده گندم بسایار شاود 

کیلو گرام   ۱۰۰سار سانتنرت یب سِانتنِرمسااوی به  
 توده گندم امع کردن. .= ی ستراست؛
= اادو، شاااتبده با یی ساااتر  .= اادو  ۳سااا ر

م پات ښاااه د،تر؛ار  ن سااتر ؛وهج  -ارد -).ی وع
گه میرت= برای د،تر -ث ته ښاااااا څه م ا-،و، یو

 پاد شاه ااو کردند، او شاید رو ی  بمیرد.
 ن اسید لع  ڤِد= امسال -= سیری دهه سیر ن۱سیر

 سیر  یاد بودند.
= توده برفت برف پا) شاااده ا  بام؛ی یو  ۲سااایر

ڤه=  ن ؛وم حاال  یر توده  -هارگ شاِ  سایر بیر
اوم ڤوساا  ادے، یه ساایر ِاناو  -برف اسااتی سااتر

م ،َلاه=تمن؛ توده گنادم در ،رمن گااه امع کرد 
ات پِتتود،  - ن به مانند توده برف اسااتی دے ِژنِج

ت= برف را  بام اندا،تید، به توده    ا یِد سااایر ساااو
 برف تبدیل شده.
وو   سااااا رتاااٲن کردنی  دنبااال  کردن،  تتقیاام   =

 نع،؛یر ن ستر اوم= من  هو ها را دنبال میکنم.
 Sisum brium=م. ،ا) شایربر کر)تسایرت

loeseli .یر .ث؛.م 

 ؛ ظرکر که گناای  یب  ث=ت سااتر+ ت ث -ساا ر
کاگ؛ را دارد.م. ساااااتری ِوساااااتااه ~   ۱۰سااااایرت

 میتراشد.ه تتښت=تاستا؛ ناار ظرف یب سیر

ڤېن  = باد کردن توده گندم کوبیده شااده در ساا ر  
 ،رمنگاه.
  = ااورم، برای پا) کردن توده غلهڤ  یر -سا ر

 در وقت باد کردنتدر وقت ،رمن کوبر؛.
کگ؛   ۱۰= ظرکر که گناای  یب ساایرت ساا رتا

 را دارد.
 = اادو گر، شتبده با .س رگهر
ذچات -سااااا ر   -= ناام گناشاااااب ،ورد. م. یعخ ن 

ب، ښاااااوڤاد  څ  -ِوه؛اع ب، ښاااااع ب،  -ِوه؛اع   -یعخ   ِوه؛اع
 یع،عب.
 ؛.elacagues sp=م. سنادتسیز 

ساااااااایااااز -ساااااااایااااز  خااااٲرت )اا-خاااا اااارت سا
=ح.پرنده ایکه میوه ساناد را سایز خخهرخخن  

 می،ورد.
شاسات = ترسایده، گوشاڤا را تی  کردن، سا  -سا  
ه ؛ی  ~، کو وورج  ؛ ،بردار شاادنرتکساا ی یِد مع

؛ارا  مایا   ایان  ؛اوهجد!=  م؛  د،تښااااااااج  باااِ دعم 
را  او  ممکن گرگ  تی  کرده،  گوشاااااڤااایشااااارا 

 ترساندهد!.م. دور، دورے، اِ؛،ے.
گیری؛ی بو؛ڤب سااین  = ب  نرتبرای افت  ساایف

څاه ڤِاد، وے قی  ڤاه ڤیسااااا ن= اگر ب  نرت برای  
 افت گیری؛ باشد، شکم  را بسته میکنند.

تے هید= -ون و ن ،   ِسڤد ب= شانهی اته یه  سی  
 ت شان مر اندا د.سو او  رد را به شانه را

یق لاا ق لسساا = ککر هتد   تِقل= ککر، اندیشااهی سااساات
ب ت نِِڤ =  -هه  تِقلسا  ث کردن، اندیشایدنی ِدگه تو ،و

 دیگر ،ودت ککر کن و بنویس.
 = سیم.سی 

 =سیمامت ؛نصر کیمیاوی؛.سیمٲ،
= بند برای بسااتن یوغ به گردن گاو.م.   هن -ساای 
 هوه .-سیم

= ؛وم برای بسااااتن یوغ به گردن ذکر -ساااای 
 گاو.
= بند برای بساتن یوغ  ذن  )اسای خپ ذن   -سای 

هارگ  -هوه  قتے ساااایم-به گردن گاو.م ی ساااایم
با بند ؛وم های  وی ان بر قسامت گردن   ڤیسا ن=

 بڤند.-را مر بندند. سیم
ن من ا-سیم   َ  = کااوه سیمر.سیم ؛ا~ا
= ناام باا ی، ،وانناده  هناگ باه  انو  ماٲل سااااایناه

ناَن   های ،ود حلقه میرود و می،واند.ی ~ د ن مو
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انااد، سااااااا  - تے مردم درون ؛ے-لَڤااد -مردم 
ات ساا  لَڤ نتبا ی؛= ساینه مال - َنڤب ناه ن

ڤور در بین مردم منااانی در وقات ،وانادن  مشااااا
بین مردم دور  در  هااای ،ود  بااه  انو   هنااگ  

 می،ورند و می،وانند.
 = ساییدن.ن کن س

یهاپیر اوم ~ یسات، مو  -=پیر نشادن دوالنری وو سا 
کڤل تتر= منت یکر ا   نڤا؛ که دوالنر پیر نمر  

 شود، و موی سرم سیاه است.
یهانتمۈن  = نوع تفنگ قدیم.س 

یه  = نام مریضر: توبرکلو  است،وان. هرذ-س 
یها  ب غالت تساااااگاالاه، ب  =سااااا  ناع   یماار یناا،و

تنااام ؛لم نااام   (Claviceps :ر؛اااودار،ارگوت؛ 

رده  بی   یها قار   ردساااته  یها ا   ا  قار   یاساااع
  رغالت   یهانا،نب به دانه  قار    .اسااااات   رکناان

  یو برا   رساااااند رم  م یمانند گندم و ؛اودار  ساااا
  یمار یاسات. ب   ورانی   وانات یحساالمت انساان و  

ناب در غالت سااااام   د یاتول  نیباه ناام ارگوت  رناا،و
 م ی سا   ین  وانات یکه ؛الوه بر انساان به ح  کند رم
 لیقار  به دل  نیا  ا  د مدهیپد   یماری. برساااااند رم

 گاهارد،رااا مغالت باه یدر رو هکا  یرهاا نشااااااناه
  یمار ی؛امل ب  قار   .ند یگورم  ،بیساا  اینا،نب  

 Clavicepsنااا،نااب غالت نااا،نااب ؛اااودار ت
purpurea ی؛ اسات و در ساراسار اڤان بر رو  

ا    یاریار ن و بسااا  والف،یگندم، او، ؛اودار،  
 ااد یرا ا  یماریب  نیا  رو وحشااااا  ر را؛  انیگنادم
  راهان یادر گ  یمااریب  نی. درصاااااد ابتال باه اکناد رم

  رمادت دوالن   یگال برا  ،ردهکاه در  ماان گال
تا    ر،ساارات  راسات و گاه  شاتریب  ماند،ربا م  یتر

درصاد در ؛اودار   ۵درصاد در گندم و    ۱۰حدود  
بر محصااااول او    یماریو شاااادت ب  کند رم  ااد یا

).و   کمتر است. رع  .م. ِغهع
 = بم. س ر اوم.س ی اک  

ی کساساااا  ک ق  ای  اگاهیگ= اناتومر.  ساااا  به    قهیشااااع
ها گفته  سااار در ؛قم ؛شااام  یکنار  یهاقسااامت 

  قهی  ن است که ضربت به شق  هی. واه تسمشود رم
گا را  پڤلو   یگود   اگااااهیگ  .کناااد رم  جیا دم    یدو 

  اگاهیگ   .اسات که به گو  متصال اسات   رشاانیپ

کاسااه ساار در   نیامامه و صااورت که در درک

قرار دارد. حدود   رشاانیپ  یپشات سار  هیناح  نییپا
و   رکوقاان   راگااهیگ  ردر بااال ،د منحن  هیانااح نیا

و کنار    ر،ارا  رکاساه ؛شام  دهیدر درف الو  ا
قوس    نییاسااااات،وان گوناه و در پاا  رکوقاان  ر،لف

اساااات،وان    اگاهیگ  ری   اساااات،وان.  گونه اساااات 
 .و  نام دارد.  راگاهیگ

 د=  - ن تاید -= لتنتےی ~ ژاو نسااا ی  ساسااا ی م 
 نت  یا گاو های لتنتر رکتنددی سااااتیِم ِکښاااات= لت
 شدنی اه کود ستیِم تو ِکښت!= لتنت بر تو، سگ!

رف رف صات = مصارف، ه ینه کردنت اتالف؛ی صاع
  .= مصرف ).، ه ینه کردن.
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