گ
گارذ= بودنه.
گازَ ،
گازک= چمن.م .ڤازهک.
گازکِ ،
گااو  ،گاا و = بااپوو ووساااااپوساز ووسااااات
گوسفند).م .وۈسپینَ ،گبَل.
گا گم= غروب.
گا وېښ= گاومی .
گا -ت رے= پرسااوی یه گاو-پورے یَث غهڅ ،پر
آدم خېز نه یاذد= آن دخپر پرسااو اساات ،نزد آدم
نمو آید.
گاا -خۈنا = گااو خااناه برای گوساااااالاهسدر داخال
خانه)ی ار گاو-خۈنه یېن ذو شای== در گاو خانه
دو گوسااله اساپندی شاه په ار چید درون گاو-خۈنه
ناه ماازېن= حااپ در داخال خااناه گااو خااناه ور
نمو کنند.
گا د َوک=گل ماهور ،خرگوشاک یا بوصایر سنام
علمو )Verbascum bactianum :نااام یااک
سارده از پیره گلمیمونیان اسات .گلو اسات خا
در منطقاه آساااایاا و اروواا و مادیپراناه .این گیااه
دارای حدود  ۳۵۰گونه در هان است ،که حدود
 ۴۰گوناه آن در ایران اسااااات و پ ادادی از این
گونهها بومو ایران هساپند .وراکندگو این گیاه در
غرب و شامال غربو ایران بیشاپر اسات .اساپفاده
از این گیااه و روغن آن از قادیم در طاب سااااانپو
برای م ال ه سارماخوردگو ،آنژین و برونشایت،
و پساااا ین حاالاتهاای عصااااابو ،اضاااااطراب،
اخپاللهای ضااااربان قلب و ناراحپوهای م ده و
همچنین درد مفاصال و بهبود زخمها و ساوخپ و
رواج داشپه است.وپ.
گا ے= چاقی اه-را یو دۈند ~ گهښه= ای برادر
او آنقدر چاق شده است.
گایے= گاهو.
َگبرۈنَ ،گبر ر= گبرور نام وارچه قدیمو ساااخت
بادخشاااااان ااغاانسااااپاان اسااااات کاه شاااابااهات باه
قناویزساطلس) دارد.
َگپ دۈن ،گهپ دۈن= گپ شناس ،ور حرف.
َگپ دۈنے ،گهپ دۈنے= اصاحت ،ور حراو.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

(گامذوااذگََ ،گامذوا گَ (گام گ= پل ،گناا=،
سااکت :پل شادن ،گن= شادن ،سااکت شادنی بنا
س ات= دا پن زبان من پل
کهف-اند مو ِزڤ َگت َ
شادی یو و َوم پهخ نۈل ارد گت سات خو ،رېد=
او پا رسیدن به نوک آن سن= پل شد و ماند.
(گج ،جگ َگجېن= بزغالهسنر).مِ .گج.
ِگج= بزغالهسماده).م .گج.
(گج-بۈسااامذوذگَِ ،گج-بۈسااامذو گَ = ووسااات
بزغاله.
(گج-تهژیج= بز ک .
(گج-تیژد= بز کشو.
ِگجَک= بزغاله خوردسماده).م .گ َ ک.
(گجَک= بزغاله خوردسنر).مِ .گ َ ک.
(گج -هرگ= بزغاله و بره.
ِگچ =۱خریطه ووسپو ،مشک.
ِگچ =۲پر ،نمنااکی وهاذ پو مهساااا یېن ېن ~،
َم َم قاق سااااېن ات ،پهم ِونِم ام= آن چموس های
پو پر اساپند ،م م خشاک شاوند ،ب دن ببووشامی ~
گهښاااپاوِ ~ ،سا اپاو=پر شااادنی وندیدنی دے چهل
ار َدت پېود خو ،پو وئخېن ېن ~ گهښااااات=پو در
پی و گل دویدی و چموس های پو پر شدند.
َگڅ=صااااادا برای رانادن بزی اه ڤَزَ ،گڅ==ای بز،
برو=.مِ .څښ.
َگاد= ی اای َگاد چیاداو= ی اا کردنی َگاد ِسااااپااو=
ی ا شدن.
َگدا= گدا.
َگدایے گهر= گدایو گر.
َگدایے= گدایو.
َگادِکِ ،گادِک= گوسااااافنادی ی ~ وهرگ مو-رد
دهک=برایم یک گوسفند بده.
ِگدِک=ببَ .گدِک.
َگد َ -د= گد و ود ،بو نظم ،گیچو.م .خېج-وې َ ک.
(گاذار ززار-ام (گاذار= آزار و شاااا اایاتی آزار-ات
گذار چ =.آزار و شاا ایت ک.ی و مو آزار-ات
گذارمهک= از من آزار و ش ایت ن ن.
(گاذار( ،،گاذرۈن= گاذاره ،گاذرانی وېڤ ~ ماال پ
ڤد= گذران شاان باپی چاروایان شاان بودی گذاره
چ =.گاذاره ک.ی ذو-اره مېاث-ېن ڤاا اِک-دے-پیر
گذاره چود= دو-ساه روز همینطور گذاره کردندی
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بااغادارېن خو باا پئاث گاذرۈن ِکنېن= بااغاداران
با با خود گذران می نند.
َ
(گاذَر=۱گاذر ،راهی وهاذېن َوم گاذر پ نَد هاد=
ښااااڅ پ واارذئاد وز
آنهاا از آن گاذر گاذشاااااپنادی َ
ڤهرذیم ،اماا گا َذر نااه اهم ام= من از طری آب
گذشپه میپوانم ،اما گذر را بلد نیسپم.
(گاذَر =۲زنادگو ،روزگااری وېڤ ~ بشاااااهناد ڤاد=
زنادگو شاااااان خوب بودی مو گاذر مو ڤِرا پ =
روزگار من باپی برادرم اساتس به م نو اینسات
کااه بااه کمااک برادرم زناادگو خود را ساااااوری
می نم).
شانا =گذر شاناس ،رهنمای ِښاناوهر مه ڤئت،
گذَر ِ
گ َذر ِشااااناس ڤ = آبباز نبا  ،اما گذر شااااناس
با ۰مپل).
(گذَرگا=گذرگاه.
(گذِشت = گذشپه.
(گراز= بو حاد بزرگ ،کالنی وز ام ی دۈناداز
~ وورج وینات= من یاک گرگ بو حاد کالن را
دیدم.م .غله ،غللهی کَپه ،کَپپهی خارا.
رمو َچک.
رپچَک=ببَ .گ ِ
َگ ِ
ِگارد زۈناےِ ،گارد زۈناے چایااادا ِ ،گارد زۈناے
نیستا = به زانو نشسپن.
َ
َگرد=  -۱گردی وے ِخادارج گرد ا اه اای پِخیرم
سات= گرد آسایاب در همه ا واشاان شاده اساتی
 -۲رد واا ،درک ،خبری وے ناد وے ~ ناه ڤاد=
درک او نیسااتی څۈند ام ِښاا ود ،وے َگرد ام نه
ڤود= هر قاادری ااه او را وااالیاادم ،خبری از او
نیست.
ِگرداِ -گرد= گردا-گرد.
َگردِښ= ببِ .گردِښ.
ِگردِښ=گرد .
ِگردِښاِ ،گردِښها= ما را های اه-را وز ام څۈند ~
وینه= بلو برادر ،من چقدر ما را ها را دیدم.
َگرذاڤ= گرداب.
وېچاک-
(گرذک= گره موی در آخر گیساااااو هااس َ
وېچاک ویفات خو،
(braidی وز ام خو کهال و
َ
َدذ ام ~ ڎاد= من موی خود را باااپم و ب اد گره
زدم.
َگرذَن=ببَ .گرذهن.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َگرذَناداجس َگرذَن+تااج)= پااج گردنسسااااایناه چو)ی
یَ ۈن وقت ب یغ ات َچوَر ،څوند ښیج مهک ارد
~ وېاذېن خوخااج نهرم ېن= ی اان وقات بادون یو
و چور در گردن چندین گاو ب وض سینه چو پاج
گردن بسپه می نند و خرمن را میده می نند.
َگرذَ َناک=۱گردناه ،گردناه نااحیاهای از خطالرأس
کوه اساات که کمپرین ارپفاع را نساابت به دو قله
دو طرف آن دارد .برای گذشاااپن از یک سااامت
رشپه کوه به طرف دی ر م موپ باید از گردنهای
گذشاااات  .به سااااخن دی ر وایینپرین نقطه پماس
میان خط الرأسااهای دو کوه را گردنه موخوانند.
در دو ساااااوی گردناه عموماا دو دره از هر دو
ساااوی کوه سااارازیر موشاااوند که به مو ب آن
گردنه دیساهای همانند زین اساب ویدا موکند.وپ.
َیات خو ،وے~ اناد گهښااااات ارآ= او آماد و از
گردنه کوه بطرف واهین برگشت.
َگرذَ َناک =۲ناا پماام ،نیم کاارهی َگر َذناَ ک چ =.ناا
پمام رها ک ،.نیم کاره ماندنی وے چیدېن ~ چود
خو ،یو رېد= آن خانه را نا پمام رها کردند.
َگرذَنے =۱گردنو.
َگرذَنے=۲ووست از گردنسگاو).
َگرذ ن= ۱حرکت چرخشااوی َگرذون چ=.حرکت
~ چود= آساایاب را به
چرخشااو ک.ی ِخدار
چارخا آوردی َگارذون ذئاااد= چارخا دادنی
َگاارذون ڤاایاااداو= باااه چاارخاا آوردنی دهاااذ
ااپابوساینسبساېن) په ڤا ساحر ~ ذے یېن= آن بس
هاا صاااابااخ باازچرخ میادهنادی -۲حلقاه ،گرد
حلقویی ذو ~ ام ژئښات= من دو حلقه دویدمی -۳
دا اه ،مرپباهی ارهو ~ ېن مو-پ اِریوات= آنهاا
سااه دا ه نزدم آمدندی  -۴قساامت دوم کلمه مغل ،
مثاال .اایَ -گرذون= اای گردانسنقال م اان)ی
روَ -گرذون=رو گردان.
َگرذ نَ اک= چرخ ی ~ دے-رد ژاز= باادور
چرخ کن.
گرذ ،نَرو = نرمه نان.
گرذ ،یېج=آرد برای نان.
گرذ=،نان.
گرذ-،پیځیج= نان وز.
گرذ-،پئخم=نان وخپن.
گرذ-،خید=نان خوردن.
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َگرذهن= گردنی وهاذېن ~ پر ~ وئښااااات= آنهاا
گردن باه گردن ااپاادنادسآنهاا باا هم بغال کشاااااو
کردند)ی یو ښاااایج ڎاد چ ~ = آن گاو به گردن
ااپادی ِکنېت نه ِکنېت ،یِد پمه و ~= ب نید ن نید،
این ار به گردن شما است .م .مهک.
َگرذۈن= قساااامات دوم کلماه مغل  ،مثاال .سااااار
َگرذۈن=سرگردان ،ن ران.
َگرذېنتا = گرداندن.
َگرذېنیج= گرداننده.
ِگ َ
رزښ=دلپن و ،رنج وغاذاب ،گریاه و ناالاهی پو
َیاخ وے َوخااات اس ِگارزَ ښااا ا خاو چاااار وایار
ساا ات=خواهر پو در آنوقت بخاطر دلپن و برای
َ
شاااوهر ویر شااادی ِگرزَ ښ چ =.دلپن= شااادن،
گریه و ناله کردن.مِ .گرزَ ک ،نالهن ،نَلغَښ.
ِگ َ
رزک=رنج وغاذاب ،گریاه و ناالاهی یاه پو ~د َقات
نِسااااات ،اَ َچاث َوم ِطلهوپااو ماه ِرم = اوسماث).
وروای رنج و غاذاب پو را نادارد ،هیچوقات باه
خواساااااپ ااری او روان ن نی یو ِغ اذه ِوس وم
غه َڅث اس ژیو َ ښ ِگرزَ ک ِکښاااات= آن بچه از
خاطرعشااا آن دخپر در عذاب اسااات.م .نالهن،
نَلغَښِ ،گرزَ ښ.
َگ َ
رژساام= -۱صاادای گرژسااتی َدم َوالو ~غَل نه
بېذج= صاادای َگ َ
رژساات ولو هنوز گم نشاادهی -۲
درد و غمی َوم مو موم وڅ مود خوَ ،وم ۈن ِش اه
وے هت ~ ِکښااات= بچه مادر کالنم مرد ،حاپ
بخاطر درد و غم دارد.
َگرږ= محورسدرب ،دراوزه)ی مو دِڤ ~ ِڤرښت=
محور دروازه من ش ست.م .مرغَک.
(گ َرسام= پیز ،ساری ،،با سار و صادای به موپر ~
نَد هد= آن موپر سری ،گذشت.
(گ (رسااااانا گےِ ،گ (رسااااانا گے= گرسااااان و.م.
َمدځۈن  ،گښنه گ .
(گ (رسن ِ ،گ (رسن = گرسنه.مَ .مدځۈنج ،گښنه.
َگرښ(م= کوره برای زغال و وخپن ظروف سفالو،
گرمو بو حد.
ِگرفتار= گراپار.
ِگرفتا = بخیال ،حری ی یو لاپ ~ ،ی -چ -رد-
پاه ی چیزَ ث ناه-ده ِ ښااااات= او یاک آدم بخیال
اساات ،برای کس او هیه چیزی نمو دهد.م .خَس،
خَسیس ،دوم.
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گر-گر=ی و وو دی ری وهاذېن ~ دېاذ ار باا =
آنها ی و وو دی ر در با داخل شدند.
(گر (گوب ( ،گر( -گر = پوده مردم ،ی و وو دی ر.
َگر ِگن ښ = اطراف ،دور و بر.
َگر َگنا = مشاااا الت ،سااااارگردانوی پو ~ کال ناه
سااات= سااارگردانو پو خالصاااو نداردی َگر َگنه
چ -۱=.سااااارگردانو کردن-۲ ،وااالیاادنی څۈنااد
َگر َگناه-م چود ادے ،ناه ڤِرود ام خو ڤاارج= هر
قدر اسااااپ خود را والیدن ،نیااپمی خو چید له ین
خاوِ ~ ،کاناېان= خااااناااه خاود را ماو ماااانانااد و
سارگردانو می نندی آدم بې اره ڤِد ،ساۈد ِوس دې ث
~ ِکښاااات= آدم بی ار باشااااد ،برود وشاااات آنها
سرگردانو کند.
َگارم ر  ،،گاهارم ر  =،خاوبارو ،خاو پایااپ
،خو قیااه.
(گرم= اشپیاق ،پمایل.
گرواڤ= زخم در وشت اسپ ،پبس مریضو).
گرواڤ  ،گرواڤ -ی = زود ،پیز.
رپ َچاک = و س اکناه) در روی و
روپ َچاکَ ،گ ِ
َگ ِ
بدن.
َگر َوښ= گرمو.
ساات=
َگرمَ -گ َزک=چرک ،آبسااهی مو اَن ِ ښاات ~ َ
ان شاااات من آبسااااه کردی َگرمَ -گزَ ک چ=.چرک
ک ،.آبسه ک.
َگروے=گرمو.
رناافاکِ ،گ َ
ِگ َ
لناافاک= درد دور ناافی آدم ~ څاه
ساااااۈد ،وے میاذ ِو ِپنېن= وقپی اه آدم را درد دور
ناف می یرد ،کمر او را ماساژ میدهند.
ِگ َرنگ= مات و مبهوت.
ِگار ( ،گار =-۱گاروه ،گاروپی پار ماا ~ خاو
ِکن= خود را در گروه ما شااااامل کنی  -۲گروه،
خاانادان ،پیرهی دهاڎ قادم شااااااه گروه یېن بشاااااهناد
مردم=گروه قدم شااه مردمان خوب اساپندی پو-ت
اس چ ~؟= پو از کدام گروه اساااپو؟ی خبَث یه
اس مۈنېن گروه=اوسمااث ).خود از خ ااناادان
مانین است.
ِگرۈم= گرام.
ِگرېبۈن=گربیان.
ِگرېز=گریز.
ِگرېزپا= اراری.
3

برگشت به صفحه الفبا

(گرېزۈنِ ،گرېزۈن= گریزان.
ِگرے=گره.
ِگری ا ِگری ا -م نااانهن= گریااه و نااالااه.م .نهوه،
نهوښ.
َ
َ
َگازاواب(ار ،گا َزناب(ار=اناباوری ساااایامچایان وساااایالاااهای
م انی و اسات که به منظور قط ،کردن و بریدن
ساااایمها مورد اسااااپفاده قرار موگیرد .بازوهای
برنده پیغه و  vشاا ل قیچوهای ساایم بر چون از
دسااااپاه خیلو کوچ پر هساااااپناد ،باه عنوان اهرم
میزان قاادرت برناادگو این نوع قیچوهااا را دو
چندان کردهاند.وپ.
ّگزد دّ ،گزد د ذئد= آزار و ازیتسدادن).
َگزز =۱،وایه پفن=.
گزز=۲،قدم وهن ،دراز.
َگ َزک=۱آبسه ،آبلهی ورمی َگزَ ک چ =.آبسه کردن،
ورم کردن.مِ .زغار.
َگ َزکَ ،۲گ َزک-ذارگ=چوب برای کش وایه.
َگ َزند=،گزنده.
ِگزینِ ،گزین انجیڤدا = عزم سکردن).
ِگزین= قصد ،نیتی خو ~ ان ی داو= قصد کردنی
یِد خو ِگزین ان وڤج ِرڅیسااااپاو-ارد=او قصااااد
ارار داردی ِیاد ڤاا پَر ڤَ
خو ~ ان وڤاد= او بااز
قصاد راپن به بیرون داردی ِگزین ذئد=دویدنی پر
وے ڤَج ام ~ ڎاد ادے ،ی َدرازَ ث ِس ِون یَم اندی=
دویدم بیرون که در آن اا یک آهن دراز انداخپ و
است.
َ
َگژد(م ،گزد(م=گژدم.
َگژ (د َوک= نوع راب با پصویر گژدم.
َگږو ږ ،،گیږو ږ =،گلمژهسبه ان لیسااو)Stye:
الپهااب حااد غادههاای چربو در انپهاای مژه باه
علات عفونات بااکپریاایو اسااااات .گالمژه ،بیمااری
شااااای و اساااات که موپواند ااراد را در ساااانین
مخپلف گراپار کند .گلمژه بهصاااورت یک پوده
مپورم ،حسااااااس و دردنااک و قرمز رنا= در
نزدی و لبااه ولااک پظاااهر موکنااد .این پوده در
حقیقت یک آبساه کوچک اسات که در اثر عفونت
یاا الپهااب مژههاا یاا غادد پرشاااا کنناده چربو ولاک
ای اد موشاود .پماس دسات آلوده با چشام و الپهاب
لبه ولک از عوامل مهمو هساااپند که باعث بروز
گلمژه موشاوند ،همچنین پ ربیات نشاان مودهد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

کاه سااااارماای هوا درای ااد گال مژه پا ثیرگاذار
اسات.عالئم و نشاانه ها-۱:احسااس سان ینو و درد
ولاکی-۲ای ااد یاک پوده بر ساااااپاه قرمز رنا=
دردناااک درلبااه ولااک ساااااوز و خااار و
اشاا ریز ی -۳خروج موردی پرشااحات چرکو
از گالمژهی-۴پااری دیاد :پااری دیاد از عوارض
م مول گلمژه نیسات اما اگر گلمژه نسابپا بزرگ
باشد با اشار روی قرنیه باعث ای اد آسپی ماپیسم
و پااری دیاد موشاااااود .درماان :اکثر گالمژههاا
ظرف چند روز بهپدریج بهبود مویابند و مشاا ل
خاصاو ای اد نموکنند .در چند روز اول ،اساپفاده
از کمورس گرم باعث پساااا ین درد موشااااود و
مم ن اسااااات باه ساااااربااز کردن گالمژه و پخلیاه
پرشاااحات چرکو کمک کند .ماسااااژ مالیم هم به
پساااا ین درد و پخلیاه پرشااااحاات کماک موکناد.
ماساااژ کمورس گرم را موپوان روزی  ۳–۴بار
ان ام داد پا پرشااحات پخلیه شااود و گلمژه بهبود
ویدا کند .هرگز ساااا و ن نید گلمژه را بپرکانید.
اگر وس از چنااد روز گاالمژه بهبود وی ادا ن رد
حپما به چشام وزشاک مرا ه کنید .چشام وزشاک
موپواند در صورت لزوم با یک راحو کوچک
گالمژه را پخلیاه کناد .پخلیاه گالمژه باا بوحسااااو
موضا ا و با اساااپفاده از قطره بوحسکننده ان ام
موشااااود و گلمژه از ساااامت وشاااات ولک پخلیه
موشاااااود .در گالمژههاای م مولو اساااااپفااده از
قطرههاای آنپوبیوپیاک یاا آنپوبیوپیاک خوراکو
ااایادهای نادارد .اماا در بچاههاای کوچاک یاا اارادی
که گلمژههای شااادیدا ملپهب دارند مم ن اسااات
پزم باشااااد با نظر چشاااام وزشااااک آنپوبیوپیک
خوراکو برای لوگیری از گسااااپر عفونت به
بقیه ولک و قساامتهای م اور اسااپفاده شااود .هم
چنین برای درماان موپوان از یاک ومااد چشاااام
مخصو گل مژه نیز اسپفاده کرد.وپ.
َگښااام=برگشاااتی پو-رد سااایل بر َگښااات لۈڤ
ام=برایت ساایلو برگشاات پبریک می ویمی َگښاات
چ=.برگشپن.
َ
َگښاات =گشااپه ،ساایلی وے قپ کو چهو ~ ڤد؟=
کو همرای او گشپه بود؟ی َگښپه س=.گشپن ،سیل
کردن ،دوساات شاادن ،مالقات کردنسباکسااو)ی یو
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وات ښاااه ِرزین قَپ ~ س اتسالک =).او همرای
دخپر واد شاه می شت.
(گښچے ڤیر= بب .کښچ ڤیر.
َگښاچےَ -گرذ نَ ،گښاتچےَ -گرذ ن= زی= زاگ،
کج و م وج ،دارای ویه و خم ی َگښاااچ َ -گرذون
وۈنادَ ،گښاااااپچ َ -گرذون وۈناد= راه زیا= زاگ،
راه کج و م وج ،راه دارای ویه و خم.
(گښنَگے= گشن و.
(گښن = گشنه.
َگښانی َ ،گښانی َځک= واهرات به مانند گل ساینهی
َگښنیځَک بېښ نقره یېنِ ،سفڅ مابېن یه= گل سینه
بیشاااپر از نقره اسااات و در بین مهره ها آنرا مو
مانند.
َگښااااانی = گشااااانیز نوعو سااااابزی با نام علمو
« »Coriandrum sativumاسااااات .این گیااه
بومو در نوب غرب آسایا و شامال آاریقا اسات
و ارپفاع آن پا نیم مپر هم مورساد .اغلب گشانیز
پولیدی ایران که حدودا  ۶۵درصااااد کل کشااااور
اپان همدان و بقیه
اساات ،در شااهرسااپان نهاوند اسا ِ
در شااهرسااپانهایو نظیر اقلید برداشاات موشااود.
برگ و ساااقه :در ایران از برگ و ساااقه گشاانیز
به عنوان سابزی ات خوردنو اساپفاده موشاود .
داناه :در هناد ،از پخم گشااااانیز باه عنوان ی و از
ادویاه اات مهم اساااااپفااده موگردد .پخم گشااااانیز
ادویاهای اسااااات کاه عطر قوی دارد و از آن در
آشاوزی ایرانو اساپفاده موشاود .در طب سانپو نیز
پخم گشااانیز
از آن اساااپفاده موکنند .در ایران از ِ
برای پصااافیه خون و اساااپفاده در شااایرینو ات
خاان و بهره موبرناد.از آن برای صااااان ات عطر
ساازی هم کاربرد بسایاردارد .ریشاه :ریشاه گشانیز
در آشاوزی بهویژه آشاوزی پایلند اساپفاده موشاود .
کاربردهای دارویو :این گیاه در کاه اضطراب
و بوخوابو اسااپفاده موشااود .اثر ادرارآوری این
گیاه در انسااااان ،باعث کاه اشااااار خون ،دا،
سااان=های کلیه و مثانه ،را ،پ م ،آب در بااپها
ساِدم) موگردد .وپ.
(گفاام( ،گفتا  ،با (گفتے= گفات ،گفپاه ،باه گفپاه
یسمشااااوره)ی م هم به گفپ وے چود= ما به
گفپااه یسمشاااااوره) او کردیمی مو ِو اد گفپااهِ :ی اد
ناپیِ = به گفپه ودرم :او ناپی است .
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(گفت = قسامت دوم کلمات مغل که اشااره به م،
می ندی یا گروووسگروه) از اشایا اشااره می ندی یو
َکخاای ~ پویاد= گروه زنهاا راپنادی وهاذ شاااایا=-
گفپه-یېن بېد= گروه گوساله ها گم شدند.م .خېل.
(گافاتاے گا ،ذ (گافا ِتاگا ( ،َ،گافات (اگا ے= گافاپا اویی
گفپِ وی چ =.گفپ و ک.
(گل احودے= گل احمدی ،نوع سیبی ~ غله دے،
راشات په ساۈد= سایب گل احمدی کالنپر و سار
میشود.
(گال اوبۈناک( ،گال اوبۈناک = گیااه شااااابااهات باه
سمارق که زیاد پر در لب ویبار ها میروید.
(گال بهناد( ،۱گلے بهناد= گردنبنادهاا را مو پوان باه
مدل های مخپلف زیر پقساا ایم بندی کرد :گردنبند
دارای زن یر باا و یاا بادون آویز سن ین) ،گردنبناد
طوقو سکاه ماانناد دساااااپبناد باه دور گردن بسااااپاه
موشاااود و آویزان نیسااات) ،گردنبندهای بلند که
موپوان چناد دور آنهاا را دور گردن بویچاانیم و
 ...پااثیر مادل گردنبناد :امروزه مادل هاای مخپلفو
برای گردنبناد و ود دارد کاه اساااااپفااده از آنهاا باه
مدل صااااورت و باپپنه و لباس شااااخ مرپبط
اساااااات .گردنبنااد طوقو برای گردن هااای بلنااد
مناساب اسات ولو برای گردن های کوپاه مناساب
نیسااااات .البپاه گردنبنادهاای طوقو خیلو بااریاک،
برای گردن هاای خیلو بلناد و بااریاک منااساااااب
نیساااااپناد .برای گردن هاای کوپااه گردنبناد دوپاایو
ظریف خوب اساااات سکه باید با لباس یقه هفت یا
یقه باز ووشاااایده شااااود و بلندی گردنبند پا باپی
س اینهها باشااد) گردنبندهای بزرگ و بلند س اینهها
را بزرگپر نشااان مودهند .برای اارادی با سااینه
بزرگ آویزهای کوچ چند پایو مناساب اسات این
آویزها باید باپی چاک ساااینه قرار ب یرد .برای
اارادی باا شااااااناههاای ماایال یاا چااق ،گردنبنادهاای
ظریف رشااااپهای مهره دار یا مدلهای هندساا او
سمثال م بو) مناساب موباشادسمنب:،ساایت ارژن
ماارکات) .گردنبناد نباایاد روی مرز یقاه لبااس قرار
ب یرد .با لباس یقه صاااااف بهپر اساااات گردنبند
اسپفاده نشود و به ای آن گوشواره اسپفاده شود.
باا یقاه بسااااپاه ماانناد یقاه وولو زن یرهاا و آویزهاای
ظریف کم ارز به نظر مورسااااند اما چند پیه
گردنبناد بلناد و چنادپایو ور زرق و برق منااساااااب
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اسات .برای پاپها وبلوزهای رکابو گردنبندهای
بلند چند رشااپهای مناسااب اساات .گردنبندهای بلند
م موپ باید حداکثر پا باپی ناف باشاااد.وپ.ی َوم
غهڅ گال بهنادېن-ېن مورد خ یات= گردنبناد آن
دخپر خوشااام آمدی ی گل بهند ِسااافڅ=یک بند
مهره.م .گلو بهند.
(
(گاال بااۈناااگ ،باا گاال بااۈنااگااے= در وااو
والیدنسدرخواست) م شوقه.
گل ِڅو د= سبد خورد.
(گل دساات = دسااپه یو گلی دے ی ~ گل مو-رد
دهک= برایم یک دسپه گل بده..
(گل د زے= گل دوزی.
ِگل دۈن= پی برای دیوار.
َگل شاا ذَ ،گل شاا ذ=ساان د پلخ ،کام ،کهام سنام
علمو )Hippophae rhamnoides :نااام یاک
گونه از ساارده ساان د پلخ اساات .خصااوصاایات
گیاهشااااناساا او :گیاه ساااان د پلخ درخپچه ای
خاردار و به ارپفاع یک پا ساااه مپر که به حالت
وحشااو و به صااورت انبوه در زمین های آه و
مو رویاد و از ریشاااااه آن واا و هاای زیاادی
خاارج مو شاااااود .برگ هاای آن بااریاک ،دراز،
نوک پیز و به طول ونج پا شاااا سااااانپیمپر مو
رساد .ااقد دندانه بوده ولو دمبرگ بسایار کوپاهو
دارد .سط اوقانو برگ ،سبز خاکسپری و سط
پحپاانو آن نقره ای ووشاااایاده از الس ماایال باه
خرمایو اسات .گل در اواخر بهار ظاهر مو شاود
و رن= آن مایل به ساااابز اساااات و دو نوع نر و
ماده دارد .میوه کوچک کروی پا بیضااااوی و به
رناا= زرد مااایاال بااه نااارن و بااا ط م پر
است۰وپ.
(گال فِنجۈن( ،گرفِنجۈن= ناان باا ویااز و چاارمغزس
ِکلېښاااا َڅاک ات ویااز ات غۈز ِکنېن الهل  ،یهنېن
ساااائد پ  ،خو سااااۈد گل اِن ۈن-نان ارزن را با
ویاز و مغز باپی سان= نرم می نند ،میشاود گل
اِن ۈن ).
ِگل وان =گل ماله.
گل وایے= ماهو قِ ِزلآپ سبه ان لیساااو)Trout :
یا گلماهو از نوع ماهوهای ساردآبو اسات و در
زیر گروه مااهوهاای آزاد اای موگیرد دارای
بدنو اشاارده و داری باله دمو بزرگپر از ماهو
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

آزاد اسات .ساقه دمو آن مرپف ،،سر کند و قسمت
خار و باله دمو پقریبا صاااف اساات .پ داد الس
بین بااالااه چربو و خط ااانبو  ۱۴–۱۹عاادد و
بهطور مپوسااااط حدود  ۱۶عدد موباشااااد .پ داد
خارهای اولین کمان آبشاا بین  ۲–۵عدد اساات
که به شاا ل شاامشاایر بوده و در وایین به شاا ل
دکماه درآمادهاناد .حاداکثر طول بادن مااهو قزل آپ
 ۱۴۰ساااااانپیمپر و وزن آن پقریباا باه  ۵کیلوگرم
مورسد.وپ.
(گل وئخ= میخ با سر گالنی دے ~ مو-رد دهک=
آن میخ را برایم بده.
ِگل نافَک= ببِ .گرنااَک.
گل نئخ ،گل نهخ = نشاااانه در ویشاااانوس چاروان
کالن).
(گل= -۱گلی  -۲اساااام خا سمذ)ی گل محمد ،گل
میر ،گل ِښا فی اسام خا سمث).ی گل بی ِ م ،گل
نار ،گل بهار ،ماه گل .مِ .کبنِ ،کبند.
(گال = گیالس ،آلوکاک باه میوه بساااایااری از
درخپان سااارده ورونوس گفپه موشاااود که دارای
هسااپه و گوشااتدار اساات .پرکیه ،ایاپت مپحده
آمری ااا و ایران از عمااده پولیاادکنناادگااان میوه
گیالس در هان هساپند .میوه گیالساو که خرید و
ارو موشااااود م موپ ارقام گونههای محدودی
مانند :گیالس شا ایرین سگیالس خودرو) و گیالس
پر سآلباالو) هساااااپناد .ناام «گیالس» باه درخات
گیالس هم گفپه موشااااود و گاهواوقات در مورد
بادام و درخپان گلدار مشاابه سارده ورونوس مانند
«گیالس پزئینو» یاا «سااااااکورا» هم اساااااپفااده
موشااود .گیالس وحش او مم ن اساات به هر یک
از گونههایو که بدون کاشاپن رشاد موکنند اطالق
شااااود ،گرچه در زایر بریپانیا اغلب به گیالس
خودرو با نام «گیالس وحشاو» اشااره موشاود .
گیالس دارای گوناههاای مپ ادد و در پماام ایران
وراکندهاساااات .از گیالس عالوه بر مصاااارف به
عنوان میوه خام ،مربا و کمووت سااخپه موشاود.
برگ آن به صورت دم کرده برای درمان بیماری
کلیاه و کباد مورد اساااااپفااده قرار موگیرد .میوه
گیالس در ساالمت چشام ،ساالمت ووسات ،ویری و
کاه وزن بسیار مؤثر موباشد .این گیاه احپماپ
از منطقهای بین دریای سایاه و دریای خزر منشا
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گراپهاساتی ولو به نظر مورساد که در زمانهای
قدیم آن را به ارووا برده باشند .بیشپر ارقام کشت
شاده آن در سارپاسار دنیا از ارووا منشا گراپهاند،
ولو پ دادی از ارقام مهم ،در مناط گیالس خیز
محلو انپخاب یا اصالخ گردیدهاند.وپ.
سک= ویاله گک.
(گال َ
گل َخن= آپ ی گلخَن ذئد= آپ زدن.
ِگلدۈن= گلدان.
(گلزار= گلزار.
(گلغ(نچ = -۱گلغنچهی اسااااام خا سمث ).گلغنچه.
م .غنچه.
(گلَک= آبله ،یک نوع بیماری واگیر بود که عامل
آن ی و از دو ویروس آبلاه درشااااات یاا آبلاه ریز
پشاا یل شاادهاساات .آخرین نمونه طبی و ویروس
آبله در اکپبر  ۱۹۷۷پشاخی داده شاد و ساازمان
هانو بهداشات ریشاهکن کردن بیماری رابا ان ام
عماال وی گیری آبلااهکوبو«از ساااااط زمین»
در ۱۹۸۰پا ییاد کرد .ویروس آبلاه در رگهاای
ریز ووسات ،دهان و گلو ایگیری موکند .گمان
مورود که آبلاه  ۱۰۰۰۰ساااااال وی از میالد در
میان مردم ودید آمده باشااد .شاااید نخسااپین نشااانه
ودیداری آبله وشااهای چرکو یاات شااده در بدن
مومیایو شاده رامساس ون م ،ارعون مصار ،باشاد.
پاا قبال از این اه محماد بن زکریاای رازی کپااب
«ال دری و الحصابه» را بنویساد آبله با سارخک
ی و گراپااه موشااااااد رازی در این کپاااب کااه
کهنپرین و مهم پرین کپاابو اسااااات کاه ویرامون
آبله و سارخک نوشاپه شادهاسات ،این دو بیماری
را دو بیماری داگانه دانساااپه به بیان پفاوتهای
ان دو ورداخات .گماان مورود کاه ویرامون ۳۰۰
پاا  ۵۰۰میلیون مرگ در ساااااده بیساااااپم از آبلاه
برخاسااپه باشااد.وپ.ی ~ مو-پ -ی رحم چود=
آبله باپیم رحم کرد.
(گ ِل اک= گلااکسگاال)ی گ ِل اک ڤ ی  ،پو خو-رد
ښاااا ِڅک ڤ ی  ،پو ِبرئز هم= اگر گلک
زئزهمَ ،
میبودی ،پو را می راپیم ،اگر آب میبودی ،پو را
مینوشیدیمساز پرانه).
(گلَ ِکن-بیڅ= روی آبله دار.م .کَربه .
ِگل ِگچَک= ببَ .بلغاچې َکَ ،بلغا َچک.
ِگل ِگچَک=ببَ .بلغاچې َک.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ِگل ِگ ن= گل ون.
ِگل ِگ ن-پ ښ= گل ون-وو .
ِگلنئږدا َ ،گلنئږدا = -۱ویه-ویچیاادن ،چرخیاادن،
گشپنی م ذارگ ام ِگلنئددِ ،گلنئدد خو ،ڎاد ام=
من این عصاا چوب را چرخاندم چرخاندم و زدمی
یو ِوس خاث مو لَپ ِگلنئدد= او مرا همرای خود
زیاد گشپاند.م .نئدداو.
لنئږکِ ،گلنئږجَک=چرخ .
ِگ َ
(گل بهند=گلو بند ،ز یا بخ ااساااری دے ڤارج
~ ڎه= گلو بند اسپ را بسپه کن.م .گل بهند.
ِگل -ېځۈن= آویزان ،کشاله.
َگل بۈن= چووان.
َگل گا َ ،گلل گا = َگله گاوی َورزاو ،ورزا سپلفظ
 ،varzâwآمیزهای از ورز و گاااو) گاااوی را
گویناد کاه زمین بادان شاااایاار کنناد ،ی نو گاا ِو
کشااااورزی .ورزا در زبان پالشا او ،مازندرانو،
گیل و و لری سلری بخپیااری ،بوراحماد و لری
خرمآباادی) باه م ناای گااو نر اسااااات .در آیین
میپرایو ورزا قرباانو موشااااادهاسااااات .همچنین
پالشااان نیز در آیینهای مخپلف ورزا یا گاو نر را
قربانو موکنند.وپ.
َگل َ ،گلل = گله ،رمه ،گروه.
ِگل = ِگله ،شا ایتی مو-ند اس پو ی چیز ~ نه-
ڤد=من از پو هیه ِگله نداشپم.
(گل =قساامت دسااپ اه خیاطو برای دا کردن وایه
و پش یل حلقه.
(گلا -ذارگ= چوب کالن دساااااپ ااه بااانادگوسبااپی
چوبی ه دسپ اه بااندگو مح م است).
َگلۈ=۱ببَ .گلې.
َگلۈَ ،۲گلۈَ -گلۈ = احم  ،کسااااای اه باه گاپ کم
میرسد.
َ
َگلۈَ -گلۈ=بب .گلې.
َگلې ،شا ا گ/درمگ َگلۈ= َگلو ،صااادا ،برای بز در
وقت دوشاایدنی اس ڤَم په َگلېَ -گلې لۈڤېن= برای
بز َگلېَ -گلې می ویناادی ڤَم ِزبیناات خو ،لۈڤېن
َگلۈ=سوقپی اه) بز سااااات و خېز میزناد ،برای
َگلو صاادا می نندی خو ڤَم َگلۈَ -گلۈ ِکن ات یه په
خو ښاااوڤد ذید= بزت را َگلوَ -گلو صااادا کن و آن
شیر را میدهد.
(گلے-بَن ش( ،گلے-بَنفش = گل بنفشه.
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(گلے-وې ِل = -۱گل میموسااا یا گل قهر و آشااپو
سنام علمو )Mimosa pudica :یا گل حساااااس
نادر
گیاهو ی ساااله یا چند ساااله با خصااوص ای ِ
ت ِ
واکن به پ ان یا شااا ساااپن اسااات .این گیاه به
حرکت واکن ساااری ،نشاااان داده و وقپو به هر
قساااامت از آن دساااات موزنید برگهای کوچک
همان قساامت ،خود را م ،موکند سپن ) ،مثل
یک مو ود زنده که قهر کرده باشااد و حدودا ب د
از  ۵–۴دقیقاه برگهاای را بااز موکناد کاه باه
مثابه آشاپو کردن اوسات .این گیاه بومو آمری ای
نوبو و آمری ای مرکزی اسااات .ویژگوها :گل
قهر و آشپو بیشپر به خاطر حرکات سری ،گیاهو
شااناخپه شااده اساات .همچون پ دادی از گونههای
گیاهو دی ر ،این گیاه قادر اسات در هن ام خواب
ی برگها را پغییر دهد.
یا پغییر محیط ،هتگیر ِ
در این گیااه ،شاااااا و برگهاا در هن اام پااری و
بسااپه شااده و در هن ام روشاانایو باز موشااوند.
همچنین باه عوامال محیطو دی ر ،همچون پ اان،
پمااس ،گرماا و وز باا بساااااپن برگهاا واکن
نشااان مودهد.وسااوس گل بسااپه میشااود.وپ.ی-۲
ظریفی محبوبی پو-ت ~ ،وز پاه پو ناه لهاک
ام= پاو ماحاباوب مان اسااا اپاو ،مان پاو را پاناهااا
نمی ذارم.
(گم ب (گم-ام شا(م= بیهودهی دهذېن ِمس به گم-ات
شاام خو وول بِنئساات=آنها هم وول خود را بیهوده
گم کردندی گم س =.گم شاادنی وے مال دنیا ا َث
گم سات= همه دارایو او گم شادی گم ناخار چ=
برای همیشااااه گم ک.ی ناودید ک.ی گم ناخار=
همیشااه گم .ی ناودید .ی مو ڤارج گم ناخار
ست=اسپ من ناودید شد.
(گوارتا =رحم کردن ،ا ازه دادن ،سافار دادنی
خاذای ماه-گماارت ،اگاه نَو َچرخاه وے ذیاد خو
دۈناد=خاداوناد رحم کرد اگر ساااانا= چر او را
میزد و خال .
(گوباا ې ( ،گوباا ې َځاک= اپکلنا= ،اپکلنا= نوعو
وسا ایله بازی اسااات که در آن قط ه چوب یا الز
درازی را بر پ یاه گااهو ماانناد پرازو نهناد و دو
نفر کاه از نظر وزنو یاک انادازه هساااااپناد بر دو
انپهای آن نشاینند و با انپقال وزن چوب به طرف
باپ و وائین مورود و ااراد به وساااایله این بازی
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

پفاریاحاو ،کماو هایا اااان را پ ارباااه ماونماااایانااد.
اپکلنا= از لحااظ علم ایزیاک یاک مااشااااین ،و
اهرم نوع اول است.وپ.
(گوبۈنتا = ویچاندن .م .اَگهنپاو.
(گورا =،گمراه.
(گوۈن= گمان.
(گوۈنے= گمانو ،مش وک.
(گنا=،گناه.
(گنبَ = گنبد.
َگنج= گنج.
ِگنجار( ،،گنجار =،کن اله بازمانده امدی اساااات
که وس از روغنکشاااو از دانههای روغنو به ا
مومااناد .باازمااناده هر چیزی چون ان ور ،کن اد،
ساویا ،کرچک و امثال آنها که کواپه یا اشارده و
آب یا روغن آن گراپه شده باشد نیز کن اله نامیده
موشاااااود .کلزا ،پخم ونباه ،گوآر ،آاپاابگردان،
هساااپه زیپون ،و ...از دی ر دانههایو هساااپند که
از آنها کن اله بهدسااات موآید .کن الهها از نظر
وروپئین و مواد غااذایو غنو هساااااپنااد و برای
خوراکدهو به ماکیان ،ماهوها و دی ر حیوانات
ارزشاااامند هسااااپند .کن الهها را م موپ وی از
ارو باه قط اات کوچاکپر موشاااا نناد یاا آرد
موکنناد .کن االاه برخو داناههاا از ملاه کرچاک و
درخت ال برای خوردن ساامو اساات و از آنها
پنهاا باه عنوان کود بهره موگیرناد .کن االاههاای
روغنو باه خااطر داشاااااپن میزان وروپئین بااپ،
ماوپاواناااد باااه عاناوان ما امااال غاااذایاو در ناظار
گراپهشااااود .شااااماری از کن الههای روغنو به
ویاژه اناواع خاوراکاو آن ،بارای اارایانااادهااای
زیساااتشاااناخپو به عنوان ساااوبساااپرا ،ویشااانهاد
شااااادهاناد .از آنهاا در ارایناد پخمیر برای پولیاد
آنزیمهاا ،آنپوبیوپیاکهاا ،قاارچهاا ،ویپاامینهاا و
آنپواکسایدانها و ساایر موارد اساپفاده شادهاسات.
ماده امد بازمانده از گندم و برنج ،ساااابوس ،از
نیشا ر ،باگاس و از چغندر ،پفاله نامیده موشاود.
در نوال از کن اله گردوی ایرانو در آشوزی بهره
موگیرند.وپ.
(گند= کند.
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ساااار
َگنااد-بئرځ= قبرغااه خوردساز حیوانااات)ی َ
آخرۈن َگناد-بئرځېن= درآخر-قبرغاه هاای خورد
ِ
اسپند.
(گند-رهنگ= کند رن=سکند رقم).
َگندَگےَ ،گندَگرے= گندگو ،گندگری.
َگند(م خار= ورنده .گندم خوار.مِ .ژن َدم خار.
َگندِ ،جن= گنده ،خراب.
َگند ،فئل= گنده ا ل.
َگند =،گنده.
َگند-،بۈ =،بوی گنده.
َگند-،دِر = گنده درو.
َگند-،کارے= گنده کاری.
ندیساااث ام نه
ِگندی =بدن ،پشااااهی خو ښاااایج ِگ َ
ڤود=من حپو پشااه گاو خود را نیااپمی شااخ .دے
شاای= ِگندیس-ېت پر که چو؟=پشااه گوساااله را
چه کردید؟.م .مرذه.
(گاناا =طارفی اَ َرم هاج ~ واۈناااد ناااه ڤااد= بااه
انطرفسطرف واهینو) راه نبود.
ِگنهگار=گنه ار.
ِگنهگارے=گنه اری.
(گ ا=گواه .م .شاهد.
(گ اَ -زن( ،گ ا-ذهذیج=گواه دهنده.
(گ ایے=گواهو.
گ چ=شااوشااک یا سااوسااک مشاان=س Bruchus
)Bruchusی م اند په َمښااااارج ~ ذید ،یِد اس
َگرم سااۈد= از ما مشاان= را سااوسااک میزند،
َمښاااا ~ ذاد=
این از گرمو میشاااااودی م ا
سوسک مشن= ،باقال ما را زد.
گ ِرستۈن= گورسپان.
َگ َ زَ ،گ َ زن= گوزن به اعضاای خانواده گوزنیان
س )Cervidaeدر راساپه فتسامان گفپه موشاود.
آنهااا حاادود  ۲۷پااا  ۲۸میلیون سااااااال وی از
گاوسانان دا شدند و اکنون حداقل  ۹۰گونه زنده
از آنهاا در نقااط مخپلف دنیاا زنادگو موکنناد.
نس نر پماام گوناههاای گوزن باه ز گوزن آبو
شااااا دارد اما در بیشااااپر گونهها به ز گوزن
شاااامالو نس ماده شااااا ندارد .شااااا گوزنها
پفااوت مهمو باا ساااااایر حیواناات شاااااا دار مثال
گاوسااااانان و کرگدنها دارد .شااااا آنها دائمو
نیسات و هر ساال موااپد و به ای شاا دیدی
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

موروی اد .گوزن مشااااااک درواق ،بااه خااانواده
گوزنها پ ل ندارد وعضاااو خانواده مساااپقلو به
نام  Moschidaeاساااات که به گاوسااااانان کمو
نزدی پر اساات پا به گوزنها .گوزن به حیواناپو
نشاااااخوارکنناده از خاانواده گوزنیاان در راسااااپاه
فتساامان گفپه موشااود .نرها شااا های بلند و
نسابپا وهنو دارند .رشاد شاا ها از یک ساال و به
ب د شاروع موشاود ،ولو شااخکها از دو ساال و
ظاهر موگردد .در اواخر اصال زمساپان شاا ها
موااپند و شا های دید بالااصله شروع به رشد
موکنناد و در پاابساااااپاان پ میال موشاااااوناد .این
حیوانات در یک آن موپوانند به شااادت وحشاااو
شده و به انسان حمله کنند و ط مه را چه مرده و
چه زخمو در همان محل رها کنند.وپ.
گ ش=گو .
گ ښم= گوشت.
گ ښ ِتن= گوشپو.
گ ښ ار= گوشواره.
گ ښ نَښین= گوشه نشین.
گ ښ =گوشه.
گا  ،گاا=گااهو ،گااهو اوقااتی وز چرت ذهم گاه
خوَ ،دذ ڤاا پ ََرم ِساااااداو ڤِنااو ام= گااهو من ا ر
می نم و باز دلم نمیشاااود آن ا برومی گه-یهم قَپئث
َڤاد= گااهو اوقاات ماا ی اا بودیمی گاه َوخات=
گاهو اوقاتی خودم گه َوخت راسات یاذد= گاهو
اوقات خواب راست میبراید.
گهپ=گپ.
گهپ-چے-گهپ=گپ ،سااخنی ِش اچېن وهذ گهپ-
چ -گهپ ِسڅ= حاپ آنها با هم آشپو کردند.
گهپ-دۈن=گپ دان.
گهپَک=آهسااپه گفپن در گو کسااو ،ن وا ،ن وا
گپ زدن.
گهپ-گهپ=گپ-گپ.
گ -جا= ایو ،در ایوی ~ ساااېن هم ِوم ژیر~ ،
بهر ذهذ هم ات ،دے پ ی م ک-اَرآ َوم وَرڤېنت=
اایو آن ساااانا= را بلناد کردیم ،اایو آنرا پیلاه
دادیم و به همین طور آنرا انداخپیم.
گهچ کارے= گه کاری.
گهچ= گه ،پباشیر.
ذاذجن= گه زده.
گهچِ -
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گهچ-ذهذیج= گه زنسرن مال).
گهچن= گچوی وېڤ انااد ~ زمین= زمین آنهااا
ِ
گچو است.
گهرم= گرم.
گهز= چوب برای اناادازه گیری طولسیااک گز
مساوی به یک مپر است).
گ -گ = بب .گه.
گا -گیر= گااهوی دۈناد ونَر مو-ناد ڤاد ~ ام گج
پیژد=اینقدر هنر داشپم ،گاهو بز مو کشیدم.
س افې گهل=
گهل=وسااوند نامو برای نس مث.ی َ
زن سر سفیدی راشت گهل= سر سر.م .گیل.
گهناد گۈل-ام گهناد= گنا=ی وهاذېن ڤَرث گۈل-
ات گهند=آنها هر دو گن= اسپند.
گۈر جاکے= ای منز ر ،مپنفرس شده).
گۈر خۈن ا = گورخااانااهس نااام محلو در نزدیااک
قبرسپان در ب و شغنان).
گۈر -قبر.
گۈر کااا َ ک= گورکَنهااا ) (Badgersااانورانو
مهرهدار و هماهچیزخوار از خاانواده راساااااویاان
)(Mustelidaeهسپند .گورکَن  ۱۱گونه مخپلف
دارد .سااااخپار آرواره گورکن چنان اسااات که به
آن ام اان قفال کردن مودهاد ،اماا حرکات ااقو
آروارها نساااابات به وساااااپانداران دی ر محدود
اسات .نوع ارووایو آن بزرگپر اسات .گورکنها
بادن کوپااه و چااق و وااهاای کوپااه دارناد کاه برای
کندن مناسااابند .سااار آنها مثل راساااو کشا ایده و
گو هایشاان کوچک اسات .صاورپشاان سایاه اسات
که چند ل ه ساافید دارد .بدنشااان خاکسااپری رن=
اسات .خطوطو با رن= روشانپر از سار پا دم را
موووشاااانند .واهایشاااان پیره رن= و شاا مشاااان
خاکسااااپری روشاااان اساااات .طول گورکن بالغ
موپواند به  ۹۰سانپیمپر و وزن به  ۱۰کیلوگرم
برسااد .گورکنها روز را در پنههای زیرزمینو
موگذرانند و شاابها هت ش ا ار و پغذیه بیرون
موروند .ب ضا او از این پنهها بسا ایار بزرگ و
ویچیده هسااااپند .گورکنها انفرادی یا گروهو ساز
 ۲پاااا  )۱۵زنااادگاو موکنناااد .آنهاااا از خود و
بچههایشااان با ساارسااخپو دااع موکنندی حپو در
مقاابلاه باا حیواناات بزرگپری مثال گرگ یاا خرس.
ساااارعت دویدنشااااان موپواند به  ۳۰کیلومپر در
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سااعت برساد .این انور ون ههای نیرومند را
برای نفوذ باه پناه موریااناه یاا کنادن زمین برای
ساااااپ وی غااذا بااه کااار موبرد  .گورکنهااا
مو وداپو خ ااالپو و شاااااب ردنااد .همااه انواع
گورکنهااا مهااارت زی اادی در حفر کردن زمین
دارناد و باا اساااااپفااده از چن االهاای دراز وااهاای
لوی خود ،زمین را موکنناد پاا غاذا باه دسااااات
آورنااد ی اا نقااب بزننااد .گورکنهااا بااهطور کلو
مو وداپو بوآزارناد و باا و ود دنادانهاای قوی
بیشاااااپر از ط ماههاای کوچاک و گیااهاان پغاذیاه
موکنند .بینایو آنها ضاااا یف اساااات ،ولو حس
بویایو و شنوایو بسیار قدرپمندی دارند.وپ.
گۈر کَن= قبر کن.
گۈل= گن ه ،پل.م .ثیک.
گۈنَ = بو سارو صادا ،بو صادای وهذ َبچ َله یېن
ېن پاایاد خو ،نر َیم چیاد ~ = آن بچاه هاا راپناد و
امروز این خانه بدون ساار و صاادا اسااتی ا َثېن
پیڅ خو َیم زَ مۈناه ~= هماه راپناد حااپ زمااناه بو
صر و صدا است.
گۈن -گیرے گۈن -گیرے چگ= شااوخو :شااوخو
ک.ی بااازی دادنی پو مو گۈلااه-گیرے ِکن =پو
مرا بازی میدهو.
گۈ ،باز ،گۈ ،بازیج = بازی کن وگان.
گۈ ،بازے= وگان بازی.
گۈ =،پوپ وگان بازی.
گۈ-،بئښم= وگان بازیسویاده).
گېج= بزغاله.
گېچ= خلطه ازووست ،پر ،نم.
گېڅ -گېڅ= صدای کردن بز.
گې (
گرد= بب.گی رد.
گې (
گرد-چ ب= بب.گی رد چوب.
ِگیا= گیاه.
َ
گیږو ږ =،بب.گدموده.
گی (
گرد=گوگرد.
گی (
گرد-چ ب=گوگرد چوب.
گیل ،گهل ،کهل= سر.
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