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 گ
 

 = بودنه.ذگار
 = چمن.م. ڤازهک.گاِزک، گاَزک، گاز

= بااپوو  ووساااااپوساز ووسااااات  گاا و ،  گااو 
 گوسفند(.م. وۈسپین، َگبَل.

 = غروب.گم گا 
 = گاومی .وېښ گا 
پورے یَث غهڅ، پر -= پرسااوی یه گاوت رے-گا 

آدم خېز نه یاذد= آن دخپر پرسااو اساات، نزد آدم 
 نمو آید.

= گااو خااناه برای گوساااااالاهسدر داخال خۈنا -گاا 
خۈنه یېن ذو شای== در گاو خانه  -خانه(ی ار گاو

خۈنه  -دو گوسااله اساپندی شاه په ار چید درون گاو
ناه ماازېن= حااپ در داخال خااناه گااو خااناه  ور  

 نمو کنند.
سنام    ریبوصا  ایگل ماهور، خرگوشاک  =گا دَوک
نااام  Verbascum bactianum:  وعلم   کیاا( 

اسات خا    واسات. گل  انیمونیمگل  رهیسارده از پ
  اهیاگ  نی. اپراناهیو اروواا و ماد   ایادر منطقاه آسااااا

گونه در  هان است، که حدود   ۳۵۰حدود   یدارا
  نی از ا  یاسااااات و پ اداد   رانیگوناه آن در ا  ۴۰
در   اهیگ  نیا  وهساپند. وراکندگ  رانیا  وها بومگونه

اساپفاده    اسات.  شاپریب  رانیا  وغرب و شامال غرب
  ودر طاب سااااانپ   میو روغن آن از قاد  اهیاگ نیز اا
  ت،ی و برونشا  نیآنژ  ،وم ال ه سارماخوردگ  یبرا

اضاااااطراب،   ،وعصاااااب  یهااحاالات   نیو پسااااا 
م ده و    یهاوضااااربان قلب و ناراحپ  یهااخپالل
  وها و ساوخپ  درد مفاصال و بهبود زخم  نیهمچن
 .وپ داشپه است. واجر

برادر را یو دۈند ~ گهښه= ای  -= چاقی اهگا ے
 او آنقدر چاق شده است.

 = گاهو.گایے
= گبرور نام وارچه قدیمو ساااخت َگبرۈن، َگبر ر

بادخشاااااان ااغاانساااااپاان اسااااات کاه شااااابااهات باه 
 قناویزساطلس( دارد.
 ور حرف. شناس، گپ = َگپ دۈن، گهپ دۈن

 = اصاحت، ور حراو.ے، گهپ دۈنےَگپ دۈن

م  گ مذواا گَ  گاا) مذوااذگَ، گااَ ناا=،  = پل، گ  گاا)
ن= شادن، سااکت شادنی بنا  پل شادن، گ    سااکت:
ت= دا پن زبان من پل -کهف اند مو ِزڤ َگت سااَ

ت خو، رېد=   شادی یو و  َوم پهخ نۈل ارد گ ت سا 
 او پا رسیدن به نوک آن سن= پل شد و ماند.

 = بزغالهسنر(.م. ِگج.گ)ج، جگ َگجېن
 = بزغالهسماده(.م. گ ج.ِگج
ووسااات  =   بۈسااامذو گَ-ِگجبۈسااامذوذگَ،  -جگ) 

 .بزغاله
 = بز ک .تهژیج-گ)ج
 = بز کشو.تیژد-گ)ج

 = بزغاله خوردسماده(.م. گ َ ک.ِگَجک
 = بزغاله خوردسنر(.م. ِگَ ک.گ)َجک
 = بزغاله و بره. هرگ-گ)ج
 = خریطه ووسپو، مشک.۱ِگچ
= پر، نمنااکی وهاذ پو مهسااااا  یېن ېن ~، ۲ِگچ

ی  س ها َمَ م قاق سااااېن ات، پهم وِنِم ا م= آن چمو
پر اساپند، م م خشاک شاوند، ب دن ببووشامی ~   پو

پاو=پر شااادنی وندیدنی دے چهل  گهښاااپاو، ~ ساااِ
گهښااااات=پو در   ~ود خو، پو وئخېن ېن  ېارَدت پ

 پی و گل دویدی و چموس های پو پر شدند.
رانادن بزی اه ڤَز، َگڅ==ای بز،   =صااااادا برایَگڅ

 برو=.م. ِڅښ.
پااو=  گَاد = ی  اای گَاد چیاداو= ی  اا کردنی گَاد ساااااِ

 ی  ا شدن.
 = گدا.َگدا

 = گدایو گر.گهر َگدایے
 = گدایو.َگدایے

ِدک رد -وهرگ مو  ~= گوسااااافنادی ی   گَاِدک، گاِ
 دهک=برایم یک گوسفند بده.

 =بب. َگِدک.ِگِدک
 وېَ ک. -.م. خېج= گد و ود، بو نظم، گیچوَ د-َگد

ات -= آزار و شااااا اایاتی آزارام گا)ذار-گا)ذار ززار
ات -مو آزار   گ ذار چ.= آزار و شاا ایت ک.ی و

 از من آزار و ش ایت ن ن. =گ ذارمهک
  ماال پ   ~گاذاره، گاذرانی وېڤ   =گا)ذار،، گا)ذرۈن

گ ذاره = گذران شاان باپی چاروایان شاان بودی  د ڤ  
پیر  -دے-ېن ڤاا اِک-اره مېاث -چ.= گاذاره ک.ی ذو
ساه روز همینطور گذاره کردندی -گ ذاره چود= دو
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ذرۈن ِکنېن= بااغاداران  ېبااغادار ن خو  باا  پئاث گا 
 با با  خود گذران می نند.

ذَر ذَر پ  نَد هاد=  ۱گا) =گاذر، راهی وهاذېن َوم گا 
ز   څ پ  واارذئاد و  آنهاا از آن گاذر گاذشاااااپنادی ښاااااَ

نااه اهم ا م= من از طری  آب ڤهرذیم، اماا ذَر  ا گاا 
 د نیسپم.، اما گذر را بلگذشپه میپوانم

ذَر بشاااااهناد ڤا د=   ~= زنادگو، روزگااری وېڤ  ۲گا)
ذر مو ڤِرا پ =  زنادگو شاااااان خوب بودی مو گا  

ت  نساای  من باپی برادرم اساتس به م نو  روزگار
  زناادگو خود را ساااااوریم  رکمااک براد کااه بااه  
 .می نم(

ناوهر مه ڤئت، =گذر  گذَرشِانا  شاناس، رهنمای ښاِ
ناس ڤ = آبباز نبا ، اما گذر شااااناس   گ ذَر شااااِ

 مپل(.۰با 
 =گذرگاه.گ)ذَرگا
 = گذشپه.گ)ِذشت 
ز ا م ی  دۈناداز بو حاد بزرگ، کالن=  گ)راز ی و 

کالن را بو حاد  ~ وورج وینات= من یاک گرگ  
 دیدم.م. غ له، غ للهی َکپه، َکپپهی خارا.

 .بب. َگرموَِچک=َگرپَِچک

گِاردےزۈنا  گِارد   ےزۈنا  گِارد،  چایااادا   ےزۈنا  ، 
 به زانو نشسپن.= نیستا 
گردی وے خِادارج َگرد ا  اه  اای پِخیرم    -۱= َگرد

ت= گرد آسایاب در همه  ا واشاان شاده اساتی  سا 
د=   -۲ رد واا، درک، خبری وے ناد وے ~ ناه ڤا 

ښااِ ود، وے َگرد ا م نه  درک او نیسااتی څۈند ا م  
وااالیاادم، خبری از او  ڤود= هر قاادری ااه او را 

 نیست.
 گرد.-= گرداِگرد-ِگردا

 = بب. ِگرِدښ.َگرِدښ
 =گرد .ِگرِدښ

ز ا م څۈند  -= ما را های اهِگرِدښا، ِگرِدښها  ~را و 
 وینه= بلو برادر، من چقدر ما را ها را دیدم.

 = گرداب.اڤذَگر
ک= گره موی در آخر  کذگ)ر - گیساااااو هااس وېچاَ

(braid  ز ا م خو کهال  ی کو  ویفات خو،    و  وېچاَ

باااپم و ب اد گره ڎاد= من موی خود را    ~َدذ ا م  
 زدم.
 =بب. َگرذهن.َگرذَن

پااج گردنسسااااایناه چو(ی  =(تااج+َگرذَنسَگرذَناداج
غ ات َچوَر، څوند ښیج مهک ارد یَ ۈن وقت ب  ی  

یو     بادونوېاذېن خوخااج نهرم ېن= ی اان وقات   ~
و چور در گردن چندین گاو ب وض سینه چو پاج 

 گردن بسپه می نند و خرمن را میده می نند.
الرأس از خط  یاهیاگردناه نااح=گردناه،  ۱َگرذَنَاک

ارپفاع را نساابت به دو قله   نیکوه اساات که کمپر
سااامت   کیگذشاااپن از    یادو طرف آن دارد. بر
  یا از گردنه  د یم موپ  با   ریرشپه کوه به طرف د 

نقطه پماس    ن ی پرنییوا  ریسااااخن د   به   .گذشاااات 

.  خوانند ودو کوه را گردنه م  یخط الرأسااها  انیم
گردناه عموماا  دو دره از هر دو   یدر دو ساااااو

که به مو ب آن   شاااوند وم  ریکوه ساااراز  یساااو
وپ.  .کند وم  دایاساب و  نیهمانند ز  یاساهیگردنه د 

~ اناد گهښااااات ارآ= او آماد و از یَات خو، وے
 بطرف واهین برگشت.کوه گردنه 
= ناا پماام، نیم کاارهی َگرَذنَاک چ.= ناا  ۲َگرذَنَاک

پمام رها ک.، نیم کاره ماندنی وے چیدېن ~ چود 
 رېد= آن خانه را نا پمام رها کردند.خو، یو 
 = گردنو.۱َگرذَنے
 و(.=ووست از گردنسگا۲َگرذَنے
حرکت چرخشااوی َگرذون چ.=حرکت  ۱=  َگرذ ن

چرخشااو ک.ی ِخدار   ~ چود= آساایاب را به  
دادنی  چارخا   ذئاااد=  رذون  گاَ آوردی  چارخا  
دهاااذ  آوردنی  چاارخاا   باااه  ڤاایاااداو=  رذون  گااَ

  بسآن  ن=  یې ےذ   ااپابوساینسبساېن( په ڤا ساحر ~
حلقاه، گرد  -۲هاا صااااابااخ باازچرخ  میادهنادی  

  -۳حلقویی ذو ~ ا م ژئښات= من دو حلقه دویدمی  
پ  اِریوات= آنهاا  -دا اه، مرپباهی ارهو ~ ېن مو

قساامت دوم کلمه مغل ،   -۴سااه دا ه نزدم آمدندی 
َگرذون=  اای گردانسنقال م اان(ی   -مثاال.  اای

 َگرذون=رو گردان. -رو
ک باادور   از=  ژرد  -= چرخ ی ~ دےَگرذ نااَ

 چرخ  کن.
 = نرمه نان.گرذ، نَرو 
 =آرد برای نان.گرذ، یېج

 =نان.گرذ،
 نان وز. =پیځیج-گرذ،
 وخپن. =نانپئخم-گرذ،
 خوردن. =نانخید-گرذ،
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= گردنی وهاذېن ~ پر ~ وئښااااات= آنهاا  َگرذهن
گردن باه گردن ااپاادنادسآنهاا باا هم بغال کشاااااو 

= آن گاو به گردن  کردند(ی یو ښاااایج ڎاد چ  ~
ااپادی ِکنېت نه ِکنېت، یِد پمه و  ~= ب نید ن نید،  

 این ار به گردن شما است. م. مهک.
 = قسااااامات دوم کلماه مغل ، مثاال. سااااارَگرذۈن
 ن ران.ان، سرگرد َگرذۈن=
 = گرداندن.َگرذېنتا 
 = گرداننده.َگرذېنیج

وغاذاب، گریاه و ناالاهی پو    رنج=دلپن و،  ښِگرزَ 
اس   َوخااات  وے  وایار     گِارَزښااااایَاخ  چاااار  خاو 

ت=خواهر پو در آنوقت بخاطر دلپن و برای   سااااَ
 ،شااادن  دلپن=چ.=    ِگرَزښی شاااوهر  ویر شاااد 

 لغَښ.کردن.م. ِگرَزک، نالهن، نَگریه و ناله 
د قَات =رنج وغاذاب، گریاه و ناالاهی یاه پو ~ِگرَزک

نِسااااات، اَچَاث َوم ِطلهوپااو ماه ِرم = اوسماث.(  
نادارد، هیچوقات باه   را  وروای رنج و غاذاب پو

وِس وم  اری او روان ن نی   ااخواساااااپ ذه  یو غااِ
ِکښاااات= آن بچه از   ِگرَزکغهَڅث اس ژیوَ ښ  

م. نالهن،  .خاطرعشااا  آن دخپر در عذاب اسااات 
 نَلغَښ، ِگرَزښ.

َغل نه  صاادای گرژسااتی َدم واَلو ~  -۱=َگرَژساام
- ۲ صاادای َگرَژساات ولو هنوز گم نشاادهیبېذج=  

ه  د  رد و غمی َوم مو موم و څ مود خو، َوم  ۈن شااِ
وے  هت ~ ِکښااات= بچه مادر کالنم مرد، حاپ  

 بخاطر  درد و غم دارد.
ښت=  = محورسدرب، دراوزه(ی مو ِدڤَگرږ ~ ڤِر 

 محور دروازه من ش ست.م. م رَغک.
 = پیز، ساری،، با سار و صادای به موپر ~گ)َرسام

 نَد هد= آن موپر سری، گذشت.
ساااااناا  گے ساااااناا  گے، ِگر) = گرسااااان و.م.  گ)ر)

 ، گ ښنه گ . َمدځۈن 
سن  سن ، ِگر)  = گرسنه.م. َمدځۈنج، گ ښنه.گ)ر)

= کوره برای زغال و وخپن ظروف سفالو،  َگرښ)م
 گرمو بو حد.

 = گراپار.ِگرفتار
- رد -چ -= بخیال، حری ی یو لاپ ~، ی ِگرفتا 

دهِ ښااااات= او یاک آدم بخیال  -پاه ی  چیَزث ناه
و هیه چیزی نمو دهد.م. َخس، اساات، برای کساا
 َخسیس، دوم.

دېاذ ار باا =    گ ر=ی و وو دی ری وهاذېن ~-گ ر
 آنها ی و وو دی ر در با  داخل شدند.

 = پوده مردم، ی و وو دی ر. گ)ر -گ)ر، گ)رگ)وب 
 = اطراف، دور و بر.َگرِگن ښ 
= مشااااا الت، سااااارگردانوی پو ~ کا ل ناه  َگرَگنا 

ت= سااارگردانو پو خالصاااو   نداردی َگرَگنه  سااا 
وااالیاادنی څۈنااد  -۲سااااارگردانو کردن،    -۱چ.=
م چود ادے، ناه ڤِرود ا م خو ڤاارج= هر -َگرَگناه

نیااپمی خو چید له ین  والیدن،   را  قدر اسااااپ خود 
و   ماااانانااد  ماو  را  خاود  خااااناااه  کِاناېان=   ~ خاو، 
سارگردانو می نندی آدم بې اره ڤِد، ساۈد وِس دې ث 
آنها  ~ ِکښاااات= آدم بی ار باشااااد، برود وشاااات 

 سرگردانو کند.
ر ، گاهارم  ر ،،    پ یااپا  خاو   ،خاوبارو  =گَارم 

 .ااهیق خو ،
 = اشپیاق، پمایل.گ)رم

 = زخم در وشت اسپ، پبس مریضو(.گرواڤ
 = زود، پیز. ی-گرواڤ ، گرواڤ 

ک ک، َگرپِچاَ =  و س اکناه( در روی و    َگروپِچاَ
 بدن.

 = گرمو.َگرَوښ
ت= َگَزک-َگرم =چرک، آبسااهی مو اَنِ ښاات ~ سااَ

َگَزک چ.=چرک  -ان شاااات من آبسااااه کردی َگرم
 ک.، آبسه ک.

 =گرمو.َگروے
= درد دور ناافی آدم ~ څاه ِگلناافَاک،  ِگرناافَاک

ساااااۈد، وے میاذ وِپِنېن= وقپی اه آدم را درد دور 
 ناف می یرد، کمر او را ماساژ میدهند.

 = مات و مبهوت.ِگَرنگ
گا)ر گِار  گاروپ گاروه-۱=،  خاو ی  ،   ~ مااا    پار 

گروه،   -۲ِکن= خود را در گروه ما شااااامل کنی  
خاانادان، پیرهی دهاڎ قادم شااااااه گروه یېن بشاااااهناد  
ت  - مردم=گروه قدم شااه مردمان خوب اساپندی پو

بَث یه   اس چ  ~؟= پو از کدام گروه اساااپو؟ی خ 
اناادان اس مۈنېن گروه=اوسمااث.( خود  از خاا

 مانین است.
 = گرام.ِگرۈم

 =گربیان.ِگرېبۈن
 =گریز.ِگرېز
 = اراری.ِگرېزپا
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 = گریزان.گ)رېزۈن، ِگرېزۈن
 =گره.ِگرے
نااالااه.م. نهوه،  نااانهنم  -ِگریاا  ِگریاا  = گریااه و 
 نهَوښ.
گَاَزنابا)رگَازاوابا)ر   یا لاااه یاوسااااا  نیاچامیاسااااا  اناباوری=، 
  دنیاسات که به منظور قط، کردن و بر  و یم ان
  ی. بازوها رد یگومورد اسااااپفاده قرار م  هامیساااا
بر چون از   میساا  یهاوچیشاا ل ق  vو    غهیبرنده پ

کوچ پر هساااااپناد، باه عنوان اهرم    ولیدساااااپاه خ
برناادگ  زانیم دو   هاااوچینوع ق  نیا  وقاادرت  را 

 وپ.اند.چندان کرده
 ازیتسدادن(.= آزار و دئذ ّگزد د، ّگزد د

 = وایه پفن=.۱َگزز،
 =قدم وهن، دراز.۲گزز،
َزک چ.= آبسه کردن، =آبسه، آبلهی ورمی گَ ۱َگَزک

 ورم کردن.م. ِزغار.
 =چوب برای کش  وایه.ذارگ-، َگَزک۲َگَزک
 =گزنده.َگَزند،
 = عزم سکردن(.انجیڤدا  ِگزین، ِگزین
= قصد، نیتی خو ~ ان ی داو= قصد کردنی ِگزین

ارد=او قصااااد -ان وڤج ِرڅیسااااپاو   یِد خو ِگزین
ان وڤاد= او بااز   ~ارار داردی یِاد ڤاا پَر ڤَ   خو 

قصاد راپن به بیرون داردی ِگزین ذئد=دویدنی پر 
ڎاد ادے، ی  َدراَزث ِسوِن یَم اندی=   ~وے ڤَج ا م  

دویدم بیرون که در آن اا یک آهن دراز انداخپ و  
 است.

 =گژدم.َگژد)م، َگزد)م
 با پصویر گژدم. نوع  راب  =َگژد)َوک
 (Stye:وسااایبه ان لسم ژهگ ل  =گیږو ږ،،  َگږو ږ،

مژه باه    یدر انپهاا  وچرب  یهااالپهااب حااد غاد ه
  یماار یب مژه،گال  .اسااااات   یو ایاعلات عفونات بااکپر

  نی ااراد را در ساااان   پواند واساااات که م  و یشااااا
پوده    کیصاااورت  مژه بهگل  مخپلف گراپار کند.

مپورم، حسااااااس و دردنااک و قرمز رنا= در 
پوده در   نیا  .کنااد ولبااه ولااک پظاااهر م  و ینزد 
آبساه کوچک اسات که در اثر عفونت    کی  قت یحق
ولاک   وبکنناده چرغادد پرشااااا   ایاهاا  الپهااب مژه  ایا
. پماس دسات آلوده با چشام و الپهاب شاود وم   اد یا

هساااپند که باعث بروز    ولبه ولک از عوامل مهم
 دهد ونشاان م  ات یپ رب  نیهمچن  شاوند،وه ممژگل

 رگاذاریگال مژه پا ث   ااد یهوا درا  یکاه سااااارماا
و درد   ونیاحسااس سان -۱ها: عالئم و نشاانهاسات.
پوده بر ساااااپاه قرمز رنا=    کیا   ااد یا-۲یولاک

ولااک درلبااه  و    ساااااوز   دردناااک  خااار   و 
  وپرشااحات چرک   یمورد   خروج  -۳یز یاشاا ر
از عوارض    د یاد   ی: پاارد یاد   یپاار-۴یمژهاز گال

مژه نسابپا  بزرگ  اما اگر گل  سات یمژه نم مول گل
  سمی  ماپ یآسپ   اد یباعث ا  هیقرن  یباشد با اشار رو

هاا  مژهاکثر گال:  درماان.  شاااااود وم  د یاد   یو پاار
و مشاا ل   ابند یوبهبود م  جیپدرظرف چند روز به

. در چند روز اول، اساپفاده  کنند ونم   اد یا  وخاصا
و    شااااود ودرد م  نیاز کمورس گرم باعث پساااا 

  هیامژه و پخلمم ن اسااااات باه ساااااربااز کردن گال
هم به    میکمک کند. ماسااااژ مال  وپرشاااحات چرک

.  کناد وپرشاااااحاات کماک م  هیادرد و پخل  نیپسااااا 
بار    ۳–۴  یروز  پوانوکمورس گرم را م  ساااژما

مژه بهبود  شااود و گل  هیان ام داد پا پرشااحات پخل
.  د ی مژه را بپرکان گل  د ین ن  وکند. هرگز ساااا   دایو

ن رد   دایاامژه بهبود واگر وس از چنااد روز گاال
. چشام وزشاک د یحپما  به چشام وزشاک مرا  ه کن

کوچک    و راح  کیدر صورت لزوم با    پواند وم
  وحسااااومژه باا بگال هیاکناد. پخل هیاپخل  امژه رگال

ان ام    کنندهحسوبا اساااپفاده از قطره ب  وموضااا 
  هی مژه از ساااامت وشاااات ولک پخلو گل  شااااود وم
اساااااپفااده از   وم مول  یهاامژه. در گالشاااااود وم

  وخوراک   کیاوپیبوآنپ  ایا  کیاوپیبوآنپ  یهااقطره
 یااراد  ایاکوچاک    یهاانادارد. اماا در بچاه  یادهیاااا

ملپهب دارند مم ن اسااات   دا  یشاااد   یاهمژهکه گل
  کی وپ ی بوپزم باشااااد با نظر چشاااام وزشااااک آنپ

از گسااااپر  عفونت به    یری لوگ  یبرا  وخوراک
م اور اسااپفاده شااود. هم   یهاولک و قساامت   هیبق
ومااد چشاااام    کیااز    پوانودرماان م  یبرا  نیچن

 وپ.اسپفاده کرد. زیمخصو  گل مژه ن
رد سااایل  برَگښااات لۈڤ -=برگشاااتی پوَگښااام

م=برایت ساایلو برگشاات پبریک می ویمی َگښاات ا  
 چ.=برگشپن.

ڤ د؟= قَپ  کو چهو ~   =گشااپه، ساایلی وےَگښاات 
؟ی َگښپه س.=گشپن، سیل  کو همرای او گشپه بود 

کردن، دوساات شاادن، مالقات کردنسباکسااو(ی یو  
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تسالک. وات ښاااه ِرزین قَپ  ~ = او همرای  (ساا 
 .می شت دخپر واد شاه 
 = بب. ک ښچ  ڤیر.گ)ښچے ڤیر
زی= زاگ،   =َگرذ ن-َگښاتچے،  َگرذ ن-َگښاچے

َگرذون  -َگښاااچ  ی  و خم  هیو یکج و م وج، دارا
زیا= زاگ،   راه  =َگرذون وۈناد -َگښاااااپچ وۈناد،  
 .و خم هیو یداراراه کج و م وج، راه 

 = گشن و.گ)ښنَگے
 = گشنه.گ)ښن 
=  واهرات به مانند گل ساینهی  َگښانیَځک، َگښانی 

گل سینه    قره یېن، ِسفڅ مابېن یه=َگښنیَځک بېښ ن  
بیشاااپر از نقره اسااات و در بین مهره ها آنرا مو 

 مانند.
  وبا نام علم   یسااااابز  ونوع  زیگشااااان=  َگښااااانی 

«Coriandrum sativumاهیاگ  نی« اسااااات. ا  

اسات   قایو شامال آار  ایدر  نوب غرب آسا  وبوم
  زی . اغلب گشانرساد ومپر هم م  میو ارپفاع آن پا ن

درصااااد کل کشااااور    ۶۵که حدودا     رانیا  ید یپول
  هی اساات، در شااهرسااپان نهاوند اسااپاِن همدان و بق 

  .شااود وبرداشاات م د یاقل  رینظ  یوهادر شااهرسااپان
  زی از برگ و ساااقه گشاان  رانیا در:  و ساااقهبرگ  

 .  شاود واساپفاده م  وخوردن   ات یبه عنوان سابز
از  و یباه عنوان    زیهناد، از پخم گشااااان  در: داناه
  زی . پخم گشااااانگردد ومهم اساااااپفااده م  اات هیاادو
دارد و از آن در   یاسااااات کاه عطر قو  یاهیاادو
  زی ن  و. در طب سان پشاود واساپفاده م  ورانیا  یآشاوز

  زی از پخِم گشااان  رانی. در اکنند واز آن اساااپفاده م
   ات و نیریخون و اساااپفاده در شااا  ه  یپصاااف  یبرا
صااااان ات عطر    ی.از آن برابرناد وم  هرهب  وخاان 
  زی گشان  شاهیر:  شاهیر.  اردارد یهم کاربرد بسا  یسااز

  .شاود واساپفاده م  لند یپا  یآشاوز  ژهیوبه  یدر آشاوز
در کاه  اضطراب   اهیگ  نیا:  یودارو  یکاربردها

  نی ا  ی. اثر ادرارآورشااود واسااپفاده م  وخوابوو ب
در انسااااان، باعث کاه  اشااااار خون، دا،   اهیگ

ا  و مثانه، را، پ م، آب در بااپه   هیکل  یهاسااان=
 . وپ.گردد وساِدم( م

= گفات، گفپاه، باه گفپاه  گ)فاام، گ)فتاا ، باا  گ)فتے
به  ما  وے چود=    یسمشااااوره(ی م   هم به گ فپ
د  ید گفپااه یسمشاااااوره( او کر گ فپااه: یااِ د  وااِ می مو 

 . = به گفپه ودرم: او ناپی  است  ناپیِ 

= قسامت دوم کلمات مغل  که اشااره به  م،  فت گ) 
اشااره می ندی یو  از اشایا    سگروه(می ندی یا گرووو
- زنهاا راپنادی وهاذ شااااایا=گروه َکخاای ~ پویاد=  

 گوساله ها گم شدند.م. خېل.گروه یېن بېد= -فپهگ  
فاتا فاتا)   ےگا) گا) فاتِاگا ،َ،  گافاپا اویی  =  گا ےگا ،ذگا)

 گ فپِ وی چ.= گفپ و ک.
= گل احمدی، نوع سیبی ~ غ له دے، گ)ل احودے

راشات په ساۈد= سایب گل احمدی کالنپر و سار  
 میشود.

= گیااه شااااابااهات باه    اوبۈناک  لگا) ،  اوبۈناک  لگا) 
 .که زیاد پر در لب  ویبار ها میروید  سمارق
پوان باه   وگردنبنادهاا را م  =بهناد  ے، گ)ل۱گا)ل بهناد
  گردنبند  :کرد   یبند   میپقساااا  ریمخپلف ز  یمدل ها

(، گردنبناد  نیسن  زیبادون آو ایاباا و   ریزن   یدارا
سکاه ماانناد دساااااپبناد باه دور گردن بساااااپاه    وطوق
بلند که   ی(، گردنبندهاسااات ین  زانیو آو  شاااود وم
و    م ی چاانیچناد دور آنهاا را دور گردن بو  پوانوم
  ومخپلف   یهاا  مادل گردنبناد: امروزه مادل ریپااث  ...
گردنبناد و ود دارد کاه اساااااپفااده از آنهاا باه    یبرا

مدل صااااورت و باپپنه و لباس شااااخ  مرپبط  
بلنااد    یگردن هااا  یبرا  واساااااات. گردنبنااد طوق

کوپاه مناساب    یهاگردن    یبرا  ومناساب اسات ول
  ک،یاباار ولیخ  وطوق  ی. البپاه گردنبنادهااسااااات ین
منااساااااب    کیابلناد و باار  ولیخ  یهاا  گردن  یبرا
  یوکوپااه گردنبناد دوپاا  یگردن هاا  ی. براساااااپناد ین

  ای هفت    قهیبا لباس    د یخوب اساااات سکه با  فیظر
  یگردنبند پا باپ   یشااااود و بلند   دهیباز ووشاااا  قهی
  هانه یبزرگ و بلند ساا  یباشااد( گردنبندها  هانهیساا

  نهیبا ساا یااراد   ی. برادهند ورا بزرگپر نشااان م
  نی مناساب اسات ا  یوچند پا  چکو  یزهایبزرگ آو

  ی. برا رد یقرار ب   نهیچاک سااا  یباپ  د یبا  زهایآو
  یچااق، گردنبنادهاا   ایا لیاماا  یهااباا شااااااناه  یااراد 
  وهندساااا  یهامدل  ایمهره دار   یارشااااپه  فیظر

ارژن   ت یسمنب،:سااباشاد و( مناساب موسمثال  م  ب
لبااس قرار  قاهیمرز    یرو د یانباا  گردنبناد .  ماارکات(

صاااااف بهپر اساااات گردنبند    قهی. با لباس  رد یب 
آن گوشواره اسپفاده شود.    یاسپفاده نشود و به  ا

  یزهاا یو آو  رهاایوولو زن   قاهیبساااااپاه ماانناد    قاهیباا  
  هی اما چند پ  رسااااند وکم ارز  به نظر م  فیظر

ور زرق و برق منااساااااب    یوگردنبناد بلناد و چنادپا

http://www.shughnan.com/?page_id=10911
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  یگردنبندها   ورکاب  یها وبلوزهاپاپ   یرااسات. ب
بلند    یمناسااب اساات. گردنبندها  یابلند چند رشااپه

وپ.ی َوم  ناف باشاااد.  یحداکثر پا باپ  د یم موپ  با
ل بهنادېن ېن مورد خ   یات= گردنبناد آن -غهڅ گا 

فڅ=یک بند     دخپر خوشااام آمدی ی  گ ل بهند ساااِ
 مهره.م. گ لو بهند.

ل بااۈنااگاا  گااا) ل  گااا) بااا   وااوےبااۈناااگ،   در   =  
 .م شوقه والیدنسدرخواست(

 = سبد خورد.ِڅو د گل
رد -گ ل مو گلی دے ی  ~= دسااپه یو  دساات گ)ل  

 دهک= برایم یک دسپه گل بده..
 = گل دوزی.گ)ل د زے

 = پی برای دیوار.دۈن ِگل
نام  س ساان د پلخ، کام، کهام=َگل شااا ذ، َگل  شااا ذ

 کیاانااام   ( Hippophae rhamnoides:  وعلم

  ات ی گونه از ساارده ساان د پلخ اساات. خصااوصاا
 ی ساااان د پلخ  درخپچه ا  اهیگ  :واهشااااناساااایگ

پا ساااه مپر که به حالت   کیخاردار و به ارپفاع  
  وآه    یها  نیو به صااورت انبوه در زم  ووحشاا
  یاد یاز  یآن واا و  هاا  شاااااهیو از ر  د یارو  وم

دراز،  ک،یاآن باار  یشاااااود. برگ هاا  وخاارج م
 وم  مپریو به طول ونج پا شاااا  سااااانپ  زینوک پ

  وپاه کو  اریدمبرگ بسا  ورساد. ااقد دندانه بوده ول
و سط     یبرگ، سبز خاکسپر  ودارد. سط  اوقان

باه    لیااز الس ماا  دهیاووشااااا  یآن نقره ا  وپحپاان
شاود   واسات. گل در اواخر بهار ظاهر م  یوخرما

به ساااابز اساااات و دو نوع نر و    لیو رن= آن ما
و به    یضااااویپا ب  یکوچک کرو  وهیماده دارد. م

مااا نااارن   لیاارناا= زرد  پر     وبااه  بااا ط م 
 وپ.۰است 
ل = ناان باا ویااز و چاارمغزس  گ)رفِنجۈن،  فِنجۈن  گا)

ِکلېښاااااڅَاک ات ویااز ات غۈز ِکنېن الهل ، یهنېن  
نان ارزن را با  -ساااائد پ ، خو سااااۈد گ ل اِن ۈن

گ ل   می نند، میشاود    نرمویاز و مغز باپی سان=  
 (. اِن ۈن
 =گل ماله.ِگل وان 

(  Trout:  وساااایآپ سبه ان لقِِزل  وماه=  وایے  گل

اسات و در   وساردآب  یهاواز نوع ماه  وماهگ ل  ای
 یدارا  رد یگوم  یآزاد  اا  یهااومااه  گروه  ریز
  وپر از ماه بزرگ  وباله دم  یاشاارده و دار  وبدن

آن مرپف،، سر کند و قسمت  وآزاد اسات. ساقه دم
صاااف اساات. پ داد الس   با  یپقر  وباله دم  وخار 
عاادد و    ۱۴–۱۹  وو خط  ااانب  وچرب  لااهبااا  نیب
. پ داد باشااااد وعدد م  ۱۶طور مپوسااااط حدود به

عدد اساات   ۲–۵  نیکمان آبشاا  ب  نیاول  یخارها
به شاا ل   نییبوده و در وا  ریکه به شاا ل شاامشاا

قزل آپ  واناد. حاداکثر طول بادن مااهدکماه درآماده
  لوگرمیک  ۵باه   باا  یو وزن آن پقر  مپریساااااانپ  ۱۴۰
 وپ..رسد وم
رد دهک= -ی دے ~ مو= میخ با سر گالنخئو  گ)ل

 .آن میخ را برایم بده
 = بب. ِگرنااَک.ِگل نافَک

= نشاااانه در ویشاااانوس چاروان    نئخ، گل نهخ  گل
 کالن(.

ل ل محمد، گ  اساااام خا سمذ(ی گ    -۲گ لی  -۱=  گ)ل
ل بیِ م، گ ل اسام خا سمث.(ی گ   ل ښاِ  فیمیر، گ  
 ب هار، ماه گ ل. م. ِکب ن، ِکب ند.نار، گ ل 
از   یاریابسااااا  وهیآلوکاک باه م  الس،یگ=  گ)ال 

 یکه دارا  شاااود ودرخپان سااارده ورونوس گفپه م
مپحده   اپت یا  ه،یدار اساات. پرکهسااپه و گوشاات 

ا   ااایآمر پول  رانیو    وهیم  دکنناادگااانیاااز عمااده 
و    د یکه خر  والسایگ  وهیم ند.در  هان هساپ  السیگ

  یمحدود   یهام موپ  ارقام گونه  شااااود وارو  م
  السیخودرو( و گ  السیسگ  نیریشااا  السیمانند: گ

باه درخات   الس«یپر  سآلباالو( هساااااپناد. ناام »گ
در مورد   اوقات وو گاه شااااود وهم گفپه م  السیگ

بادام و درخپان گلدار مشاابه سارده ورونوس مانند  
هم اساااااپفااده   ا«»سااااااکور  ایا «ونیپزئ  السی»گ
  کی مم ن اساات به هر    ووحشاا  السی. گشااود وم

اطالق   کنند وکه بدون کاشاپن رشاد م  یوهااز گونه
  السیاغلب به گ  ایپانیبر  ریشااااود، گرچه در  زا

  .شاود واشااره م  «ووحشا  السیخودرو با نام »گ
  رانیمپ ادد و در پماام ا  یهااگوناه  یدارا  السیگ

عالوه بر مصاااارف به    السیاساااات. از گوراکنده
.  شاود وخام، مربا و کمووت سااخپه م  وهیعنوان م

  یمار یدرمان ب  یبرگ آن به صورت دم کرده برا
  وهی. مرد یگوو کباد مورد اساااااپفااده قرار م  هیاکل
و    یر یدر ساالمت چشام، ساالمت ووسات، و  السیگ

احپماپ     اهیگ  نی. اباشد ومؤثر م  اریکاه  وزن بس
خزر منشا     یایو در  اهیسا  یایدر  نیب  یااز منطقه
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  یکه در زمانها  رساد وبه نظر م  واساتی ولگراپه
ارقام کشت   شپریآن را به ارووا برده باشند. ب  میقد 

اند، از ارووا منشا  گراپه  ایشاده آن در سارپاسار دن
  زی خ  السیاز ارقام مهم، در مناط  گ  یپ داد   وول
 وپ..اند دهیگرد  اصالخ ایانپخاب  ومحل

 = ویاله گک.گ)الَسک
 .زدن ی گلَخن ذئد= آپ = آپ گلَخن
 = گلدان.ِگلدۈن
 = گلزار.گ)لزار
لغ نچه.  گلغنچهی اسااااام خا سمث.( گ    -۱=گ)لغ)نچ 
 م. غ نچه.

بود که عامل    ریواگ  یمارینوع ب  کیبله،  آ  =گ)لَک
 زیآبلاه  ر  ایاآبلاه  درشااااات    روسیاز دو و  و یآن 
  روسیو  و ینمونه  طب  نیآخر  اساات.شااده  لیپشاا 

داده شاد و ساازمان      یپشاخ  ۱۹۷۷آبله در اکپبر  
رابا ان ام    یماریکردن ب  کنشاهیبهداشات ر  و هان

و   ن«ی»از ساااااط  زموکوبآبلااه  یریگ یعماال 
  یهاا آبلاه در رگ  روسیو.  کرد   د ییا پا  ۱۹۸۰در
  گمان  .کند وم  یریگیووسات، دهان و گلو  ا  زیر

در  الد یاز م   یساااااال و  ۱۰۰۰۰که آبلاه    رود وم
نشااانه     نینخسااپ  د یشااا  آمده باشااد.  د یمردم ود   انیم
شااده در بدن    اات ی  وچرک  یآبله  وشااها  یداریود 
  .شاده  رامساس ون م، ارعون مصار، باشاد   یوایموم
کپااب   یراز  یایامحماد بن زکر  ن اهیقبال از ا  پاا

آبله با سارخک    ساد یو الحصابه« را بنو  ی»ال در
ا  یراز  شااااااد وگراپااه م  و ی کپاااب کااه   نیدر 

  رامونیاسااااات کاه و  وکپااب  نیپر  و مهم  نیپرکهن
  یمار یدو ب  نیاسات، اآبله و سارخک نوشاپه شاده

  یها پفاوت   انی داگانه دانساااپه به ب  یماریرا دو ب
  ۳۰۰  رامونیکاه و  رود وم  گماان.  خات ان دو وردا

از آبلاه   ساااااپمیمرگ در ساااااده  ب ونیلیم ۵۰۰پاا  
ی  رحم چود= -پ -مووپ.ی ~ برخاسااپه باشااد.

 آبله باپیم رحم کرد.
ک ک ڤ  ی ، پو خوسگاال(= گلااکگ)لااِ گ لااِ رد  -ی 

ِڅک ڤ  ی ، پو بِرئز هم= اگر گلک  زئزهم، ښااااَ
می راپیم، اگر آب میبودی، پو را میبودی، پو را  

 مینوشیدیمساز پرانه(.
 دار.م. َکربه . بلهروی آ =بیڅ-گ)لَِکن

 .بَلغاچې َک، بَلغاَچک= بب.ِگلِگَچک
 =بب. بَلغاچې َک.ِگلِگَچک

 = گل ون.ِگلِگ ن
 وو .-= گل ونپ ښ-ِگلِگ ن
ویچیاادن، چرخیاادن،  -ویه  -۱=َگلنئږدا   ،ِگلنئږدا 
م  ذارگ ا م ِگلنئدد، ِگلنئدد خو، ڎاد ا م=   گشپنی

من این عصاا چوب را چرخاندم چرخاندم و زدمی 
خاث  مو لَپ ِگلنئدد= او مرا همرای خود   یو وِس

 زیاد گشپاند.م. نئدداو.
 =چرخ .ِگلنئږَجک، ِگلنئَږک

 ڤارج   ز یا بخ  ااساااری دےگلو بند،  =بهند  گ)ل 
 گلو بند اسپ را بسپه کن.م. گ ل بهند.ڎه=   ~
 = آویزان، کشاله. ېځۈن-ِگل
 = چووان.بۈن َگل 

َورزاو، ورزا سپلفظ  ی  َگله گاو= گا   َگل  گا ، َگلل 
varzâwآم ورز  یازهی،  گاااو  از  گاااو(  را   یو 

گااِو    و نیکنناد،    اریابادان شااااا  نیکاه زم  ناد یگو
  ،و مازندران  ،وورزا در زبان پالشااا  .یکشااااورز

 یبوراحماد و لر  ،یاریابخپ  یسلر  یو لر  ول یگ
  نیی گااو نر اسااااات. در آ  ی( باه م ناایآبااد خرم
  نی همچن . اسااااات شااااادهوم  وورزا قرباان یوپرایم

گاو نر را   ایمخپلف ورزا    ینهاییدر آ  زیپالشااان ن
 وپ..کنند وم وقربان

 = گله، رمه، گروه.َگل ، َگلل 
- ند اس پو ی  چیز ~ نه-= ِگله، شا ایتی موِگل 

 ڤ د=من از پو هیه ِگله نداشپم.
=قساامت دسااپ اه خیاطو برای  دا کردن وایه  گ)ل 

 و پش یل حلقه.
دساااااپ ااه بااانادگوسبااپی  = چوب کالن ذارگ-گ)لا 

 چوبی ه دسپ اه بااندگو مح م است(.
 =بب. َگلې.۱َگلۈ
= احم ، کسااااای اه باه گاپ کم    َگلۈ  -َگلۈ،  ۲َگلۈ

 میرسد.
 .=بب. َگلېَگلۈ-َگلۈ

= َگلو، صااادا، برای بز در َگلۈ  گدرم/گَگلې، شااا 
َگلې لۈڤېن= برای  -وقت دوشاایدنی اس ڤَم په َگلې

لۈڤېن     َگلې-َگلې بز خو،  ِزبیناات  ڤَم  می ویناادی 
َگلۈ=سوقپی اه( بز  سااااات و خېز میزناد، برای   

َگلۈ ِکن ات یه په  -َگلو  صاادا می نندی خو ڤَم َگلۈ 
َگلو صااادا کن و آن -بزت را َگلو خو ښاااوڤد ذید=
 شیر  را میدهد.

 = گل بنفشه.بَنفش -بَن ش، گ)لے-گ)لے
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 وگل قهر و آشااپگل میموسااا یا    -۱=وېِل -گ)لے
گل حساااااس   ای(  Mimosa pudica:  وم علمسنا

نادِر   تِ یچند ساااله با خصااوصاا  ای   سااالهی  واهیگ
به    اهیگ  نیشااا ساااپن اسااات. ا  ایواکن  به پ ان  

به هر   ونشاااان داده و وقپ  ،یحرکت واکن  سااار
کوچک    یهابرگ  د یزنوقساااامت از آن دساااات م

سپن  (، مثل   کند وهمان قساامت، خود را  م، م
زنده که قهر کرده باشااد و حدودا  ب د   د مو و  کی
کاه باه    کناد ورا بااز م   یهاابرگ  قاهیدق  ۵–۴از  

  ی ا یآمر  وبوم  اهیگ  نیکردن اوسات. ا  ومثابه آشاپ
گل   :هاوژگیو  اسااات.  یمرکز  ی ایو آمر  و نوب

  واه یگ  ،یبه خاطر حرکات سر  شپریب  وقهر و آشپ
  یها از گونه   یشااناخپه شااده اساات. همچون پ داد 

قادر اسات در هن ام خواب   اهیگ  نیا   ر،ید   واهیگ
دهد.   رییها را پغبرگ  یِ ریگ هت   ط،یمح  رییپغ  ای

  و  ی هاا در هن اام پاارشاااااا  و برگ اه،یاگ  نیدر ا
 .شااوند وباز م  یوبسااپه شااده و در هن ام روشاانا

همچون پ اان،     ر،ید   وطیباه عوامال مح  نیهمچن
هاا واکن   مااس، گرماا و وز  باا بساااااپن برگپ

- ۲.وپ.ی شااود ی.وسااوس گل بسااپه مدهد ونشااان م
ز پاه پو ناه لهاک -ریفی محبوبی پوظ ت ~، و 

پاناهااا   را  پاو  مان  اساااااپاو،  مان  ماحاباوب  پاو  ا م= 
 نمی ذارم.
ات -= بیهودهی دهذېن ِمس به گ مام شا)م-گ)م  ب  گ)م

م خو وول بِن ساات=آنها هم وول خود را بیهوده  ئشاا 
نیا ا َ ث کردندی گ م س.= گم شاادنی وے مال د  گم  

گ م سا ت= همه دارایو او گم شادی گ م  ناخار چ= 
  برای همیشااااه گم ک.ی ناودید ک.ی گ م  ناخار=
همیشااه گم  .ی ناودید  .ی مو ڤارج گ م  ناخار  

 س ت=اسپ من ناودید شد.
=رحم کردن، ا ازه دادن، سافار  دادنی گ)وارتا 
و َچرخاه وے ذیاد خو  گ ماارت، اگاه نَ-خاذای ماه

دۈناد=خاداوناد رحم کرد اگر سااااانا= چر  او را 
 میزد و خال .

  واپکلنا= نوع ،  اپکلنا== کگ)وباا ېځاَ ، گ)وباا ې 
الز   ایاسااات که در آن قط ه چوب    یباز  لهیوسااا
ماانناد پرازو نهناد و دو   وگااه  هیارا بر پ   یدراز

انادازه هساااااپناد بر دو   کیا  ونفر کاه از نظر وزن
و با انپقال وزن چوب به طرف   نند یآن نشا  یانپها

  یباز   نیا  لهیو ااراد به وساااا  رود وم  نیباپ و وائ

ما   اااانیاها  وکما  ،وحایاپفار پ ارباااه  .  نااد یانمااااورا 
و    ن،یمااشااااا  کیا  کیازیاپکلنا= از لحااظ علم ا
 وپ.اهرم نوع اول است.

 م. اَگهنپاو. = ویچاندن.گ)وبۈنتا 
 = گمراه.گ)ورا،
 = گمان.گ)وۈن
 = گمانو، مش وک.نےۈگ)و
 =گناه.گ)نا،
 = گنبد.گ)نبَ 
 = گنج.َگنج

اساااات   یک ن اله بازمانده   امد   =ِگنجار،، گ)نجار،
 ا  به  وروغن  یهااز دانه  وکشااااکه وس از روغن

چون ان ور، کن اد،  یزیهر چ  باازمااناده    .مااناد وم

اشارده و    ایها که کواپه  کرچک و امثال آن  ا،یساو
  دهیکن اله نام  زیباشد ن  روغن آن گراپه شده  ایآب  
گردان، . کلزا، پخم ونباه، گوآر، آاپااب شاااااود وم

هساااپند که   یوهادانه   ریو... از د   پون،یهساااپه ز
از نظر    هاکن اله  .د یآودسااات مها کن اله بهاز آن

غااذا  نیوروپئ و    وغن  یوو مواد    یبرا هساااااپنااد 
  وانات یح  ریو د   هاوماه  ان،یبه ماک  ودهخوراک

از    یها را م موپ  وارزشاااامند هسااااپند. کن اله
آرد   ایا  شااااا نناد وپر مارو  باه قط اات کوچاک

هاا از  ملاه کرچاک و  داناه و. کن االاه برخکنناد وم
ها  اساات و از آن  وخوردن ساام  یدرخت  ال برا

  یهاا کن االاه   .رناد یگوپنهاا باه عنوان کود بهره م

بااپ،    نیوروپئ  زانیباه خااطر داشاااااپن م  وروغن
غاااذا  پاواناااد وما ما امااال  عاناوان  ناظار    یاوباااه  در 

به    وروغن  یهااز کن اله  یشااااود. شاااامارگراپه
خاوراکا  ژهیاو بارا  واناواع    ینااادهااا یااارا  یآن، 
  شااانهاد یبه عنوان ساااوبساااپرا، و  وشاااناخپسااات یز

  د یاپول  یبرا  ریپخم  ناد یناد. از آنهاا در ارااشاااااده
و    هاان یپاامیهاا، وقاارچ  هاا،کیاوپ یبوآنپ  هاا،میآنز
 .اسات موارد اساپفاده شاده  ریو ساا  هادانیاکساوآنپ
 امد بازمانده از گندم و برنج، ساااابوس، از   ماده
  .شاود وم  دهیباگاس و از چغندر، پفاله نام  شا ر،ین
بهره    یدر آشوز  ورانیا  ینوال از کن اله گردو  در
 وپ..رند یگوم

 = کند.گ)ند
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ر بئرځ-َگنااد = قبرغااه خوردساز حیوانااات(ی ساااااَ
قبرغاه هاای خورد -بئرځېن= درآخر-آِخرۈن َگناد 

 اسپند.
 .رن=سکند رقم( = کند رهنگ-گ)ند

 = گندگو، گندگری.َگنَدگے، َگنَدگرے
 ِژنَدم خار.= ورنده. گندم خوار.م. َگند)م خار
 = گنده، خراب.َگند، ِجن
 = گنده ا ل.َگند، فئل

 = گنده.َگند،
 = بوی گنده.بۈ،-َگند،
 = گنده درو.ِدر -َگند،
 = گنده کاری.کارے-َگند،

ث ا م نه  ِگندی  =بدن، پشااااهی خو ښاااایج ِگندیسااااَ
ڤود=من حپو پشااه گاو خود را نیااپمی شااخ. دے 

 ېت پر که چو؟=پشااه گوساااله را-شاای= ِگندیس
 چه کردید؟.م. م رذه.

نااا  هاج  گا) اََرم  بااه    ~=طارفی  د=  ڤااا  ناااه  واۈناااد 
 انطرفسطرف واهینو( راه نبود.

 =گنه ار.ِگنهگار
 =گنه اری.ےِگنهگار

 =گواه. م. شاهد.گ) ا
 =گواه دهنده.ذهذیج-َزن، گ) ا-گ) ا

 =گواهو.گ) ایے
 Bruchus=شااوشااک یا سااوسااک مشاان=سگ چ

Bruchus ،یِد اس (ی م   اند په َمښااااارج ~ ذید

َگرم  سااۈد= از ما مشاان= را سااوسااک میزند، 
این از گرمو میشاااااودی ماا   َمښااااا  ~ ذاد= 

 سوسک مشن=، باقال ما را زد.
 = گورسپان.گ ِرستۈن
  انی خانواده  گوزن  یگوزن به اعضاا  =َگَ ز، َگَ زن

.  شاود وسامان گفپه م( در راساپه   فت Cervidaeس

از    یسااااااال و  ونیلیم  ۲۸پااا    ۲۷هااا حاادود  آن
گونه زنده   ۹۰گاوسانان  دا شدند و اکنون حداقل  

.  کنناد وم  وزنادگ  ایاهاا در نقااط مخپلف دناز آن
  وگوزن باه  ز گوزن آب   یهاا نس نر پماام گوناه
ها به  ز گوزن  گونه  شااااپریشااااا  دارد اما در ب

ها   نس ماده شااااا  ندارد. شااااا  گوزن   وشاااامال
دار مثال شاااااا  واناات یح ریباا ساااااا  وپفااوت مهم
 وها دائمها دارد. شااااا  آننان و کرگدنگاوسااااا

  ید یشاا   د    یو به  ا  ااپد وو هر ساال م  سات ین

بااه خااانواده    .د یاارووم گوزن مشااااااک درواق، 
به    ومساااپقل  ادهها پ ل  ندارد وعضاااو خانوگوزن
 واساااات که به گاوسااااانان کم  Moschidaeنام  

  وواناپ یها. گوزن به حاساات پا به گوزن   پرینزد 
در راساااااپاه    انیانشاااااخوارکنناده از خاانواده گوزن

بلند و    یها. نرها شااا شااود وساامان گفپه م فت 
به   وساال   کیها از دارند. رشاد شاا   ونسابپا  وهن

 وها از دو ساال شااخک  وول  شاود،وب د شاروع م
ها  . در اواخر اصال زمساپان شاا گردد وظاهر م

بالااصله شروع به رشد   د ی د   یهاشا   و  ااپند وم
  نی ا  .شاااااوناد وم  لیاو در پاابساااااپاان پ م  کنناد وم
  وبه شااادت وحشااا  پوانند وآن م  کیدر   وانات یح

شده و به انسان حمله کنند و ط مه را چه مرده و  
 وپ.در همان محل رها کنند. وچه زخم
 =گو .گ ش
 = گوشت.گ ښم
 .و= گوشپنگ ښتِ 

 = گوشواره.گ ښ ار
 = گوشه نشین.نَښین گ ښ 
 =گوشه.گ ښ 
ز چ رت ذهم گاه گا ، گاا =گااهو، گااهو اوقااتی و 

داو ڤِنااو ا م= گااهو من ا ر  خو، َدذ ڤاا پََرم ساااااِ
ث  ئ یهم قَپ-می نم و باز دلم نمیشاااود آن ا برومی گه

ڤَاد= گااهو اوقاات ماا ی  اا بودیمی گاه َوخات= 
گاهو اوقاتی خودم گه َوخت راسات یاذد= گاهو  

 خواب راست میبراید.اوقات 
 .=گپ گهپ
چېن وهذ گهپ گهپ-چے-گهپ -=گپ، سااخنی شااِ
 گهپ ِسڅ= حاپ آنها با هم آشپو کردند.-چ 
 =گپ دان.دۈن-گهپ
=آهسااپه گفپن در گو  کسااو، ن وا، ن وا  گهپَک

 گپ زدن.
 گپ.-=گپ گهپ-گهپ
=  ایو، در  ایوی ~ ساااېن هم ِوم ژیر، ~ جا-گ 

وَرڤېنت=    اَرآ َوم-بهر ذهذ هم ات، دے پ  ی م ک
 اایو آن سااااانا= را بلناد کردیم،  اایو آنرا پیلاه  

 .دادیم و به همین طور  آنرا انداخپیم
 کاری. = گهکارے گهچ
 = گه، پباشیر.گهچ
 زده. = گهذاذِجن-گهچ
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 زنسرن مال(. = گهذهذیج-گهچ
آنهااا  = گچنگهچِ  انااد ~ زمین= زمین  وی وېڤ 

 گچو است.
 = گرم.گهرم
اناادازه  گهز برای  گیری طولسیااک گز = چوب 

 مساوی به یک مپر است(.
 = بب. گه.گ -گ 
د ~ ا م گ ج  -= گااهوی دۈناد ونَر موگیر-گاا  ناد ڤا 

 پیژد=اینقدر هنر داشپم، گاهو بز مو کشیدم.
فې گهل= گهل =وسااوند نامو برای  نس مث.ی سااَ

 زن سر سفیدی راشت گهل= سر  سر.م. گیل.
- گۈل  = گنا=ی وهاذېن ڤَرث ام گهناد-گهناد  گۈل

 هند=آنها هر دو گن= اسپند.ات گ
 =  ای منز ر، مپنفرس شده(.جاکے گۈر
= گورخااانااهس نااام محلو در نزدیااک خۈناا   گۈر

 قبرسپان در ب و شغنان(.
 قبر. -گۈر
  و ااانوران  (Badgers) هاااگورَکن=  کاااَ ک  گۈر

 انیااز خاانواده  راساااااو  زخواریچدار و هماهمهره
(Mustelidae)   گونه  مخپلف    ۱۱هسپند. گورَکن

دارد. سااااخپار آرواره  گورکن چنان اسااات که به  
 واماا حرکات ااق  دهاد،وآن ام اان قفال کردن م

محدود    ریا  نسااااابات به وساااااپانداران د آرواره
ها  اسات. گورکن   پربزرگآن    یواسات. نوع ارووا

  یکوپااه دارناد کاه برا  یبادن کوپااه و چااق و وااهاا
و    دهیها مثل راساااو کشاااکندن مناسااابند. سااار آن

اسات   اهیکوچک اسات. صاورپشاان سا  شاانیهاگو 
رن=    یدارد. بدنشااان خاکسااپر  د یکه چند ل ه سااف
با رن= روشانپر از سار پا دم را   واسات. خطوط

رن= و شااا مشاااان    رهیپ  شاااانی. واهاووشاااانند وم
روشاااان اساااات. طول گورکن بالغ    یخاکسااااپر

  لوگرمیک  ۱۰و وزن  به    مپریسانپ  ۹۰به    پواند وم
  ون ی رزمیز  یهاها روز را در پنهبرسااد. گورکن

  رونیب  هیها  هت شاا ار و پغذ و شااب   گذرانند وم
بزرگ و    اریها بساااپنه  نیاز ا  و. ب ضاااروند وم
ساز   وگروه  ای  یها انفراد هسااااپند. گورکن  دهیچیو
و کنناااد وم  وزنااادگا(  ۱۵پاااا    ۲ خود  از  آنهاااا   .
در   وحپ  کنندیودااع م  وبا ساارسااخپ  شااانیهابچه

خرس.   ایامثال گرگ    یبزرگپر  واناات یمقاابلاه باا ح
در   لومپریک  ۳۰به    پواند وم  دنشااااانیساااارعت دو

را   رومند ین  یها انور ون ه  نیسااعت برساد. ا
  یبرا   نیکنادن زم  ایا  اناهیانفوذ باه پناه  مور  یبرا

م  ی ساااااپ و کااار  بااه    هاااگورکن    .برد وغااذا 

انواع    وخ ااالپ  ومو وداپ و شاااااب ردنااد. همااه  
  نی در حفر کردن زم  یاد یاامهااارت زهااا  گورکن

  یدراز وااهاا  یهاادارناد و باا اساااااپفااده از چن اال
پاا غاذا باه دسااااات   کنناد ورا م  نیخود، زم  ی لو

بااهنقااب بزننااد. گورکن  ایااآورنااد    وطور کلهااا 
  یقو   یهااو باا و ود دنادان  آزارناد وب  ومو وداپ

  هیاپغاذ   اهاانیاکوچاک و گ  یهاااز ط ماه  شاااااپریب
حس   واساااات، ول  فیها ضاااا آن  یونای. بکنند وم
 .وپ دارند. یقدرپمند  اریبس یوو شنوا یوایبو

 = قبر کن.َکن گۈر
 ، پل.م. ثیک.= گن هگۈل
بو سارو صادا، بو صادای وهذ بَچَ له یېن  =   گۈنَ 

= آن بچاه هاا راپناد و    ېن پاایاد خو، ن ر یَم چیاد ~
ی ا َ ثېن  خانه بدون ساار و صاادا اساات این  امروز  

هماه راپناد حااپ زمااناه بو  =  َزمۈناه ~پیڅ خو یَم  
 .صر و صدا است 

= شااوخو: شااوخو  گیرے چگ-گۈن   گیرے -گۈن 
پو مو گۈلااه بااازی دادنی  گیرے ِکن =پو  -ک.ی 

 مرا بازی  میدهو.
 = بازی کن  وگان.گۈ، باز، گۈ، بازیج 

 =  وگان بازی.ےگۈ، باز
 = پوپ  وگان بازی.گۈ،
 بازیسویاده(.=  وگان بئښم-گۈ،
 = بزغاله.گېج
 = خلطه ازووست، پر، نم.گېچ
 = صدای کردن بز.گېڅ-گېڅ 
 .= بب.گی  رد ردگېگ) 
 چوب. = بب.گی  رد چ ب-ردگېگ) 
 = گیاه.ِگیا

 = بب.َگدموده.گیږو ږ،
 =گوگرد.گیگ)رد
 =گوگرد چوب.چ ب-گیگ)رد
 = سر.کهل، گهل، گیل
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