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 ک
 

 = عاشق شدن.ِستاو کاته
= عاشقققق، دوسقققته تم تقققه مو مت یا   کامه  کاته
ز ز= دوسققت،   -و  اس مو ژیوَجښ نه ِکن اً  موبه و 

از عشقتت من موبه    -من تمیشقه سقرت عاشقق اسقم 
 ."شعر "نمی کن 

 = سوراخ بین دو دندان.کالچ، کاچ
 = اشیاه، مال.کاچار
 از آرد.ژله غلیظ کاچی، = کاچے
 = کار کردن.چید کار

 = کارمن. کارتۈن،  کاردۈن
 = لباس یا یونیفور  کاری.کارجۈمه
 = رئیس کاروان.باشے کاروۈن

 = کاروان سرای.کاروۈن سرای ،کاروۈن سرا
 = کاروان.کاروۈن

 ا خوری سگ.ذ = ظرف غکاز دۈن، کاز دۈنَک.
 ای سگ.ذ = غکاز

 = فال با کاسه گردان.ونذَگر کاسه
 = کاسه لیس.لېس کاسه
= چوب  پئرځ  -کااارِر،  بئرځ  -کااارَر،  بئرځ  -کااارِر

 .دروازه
 = خارشمر.ژهش-کارِر
 = قهوه.کارې

نقدنن مقه کقاونن=  ذ کقاویقدنه خو    -۱=کااوۈنتااو
 .کندن -۲دندانهایت را نه کاوان. 

= مشویش کردن و پریشان شدنه خو  چیداو  کایِښ
پ څ اَڤ ن کایَښ ِکتققت=از فرف بچه اش مشققویش  

 میکند.
 .(Polygonaceae= انجبار)ِکبُن، ِکبُند

و  َکباجا  موت  آرد  روغنه  از  شقققققیقرینقی  نوع   =
 .چارمغز یا مغز زردآلو جورمیار میشود 

ک بایَااااا اااَ تقویق   کاِ مقیقره  چَقمقریقققان،  گقیقققاهت   =
(Umbelliferae , Apiaceae). 

 = اسمخوان قمحدوه، اسمخوان پِس سر، سر.َکپال
چ  ،َکپَکے دسققققققته َکپَکے  بققا کف  .= خوردن 

 انداخمن ملتان نر  به دتن با کف دست.
 = شناوری با کدوی خالی. َکپپور، َکپور

 = خالی، تیچ چیزنیست.لۈڤد َکپوک
(ه صقدای Cuculus canorus= فاخمه)  َکپوک

 او با نامش شباتت دارد.
 = زن دار.خدا َکت
 = کوماه.ُکت، َکت

 = کوماه.ثُکت، ُکت
 باسواد،عال .= کالن، فوق العادهه َکتنَک
 = بر مر، کالنیه اداره کنه قوماندنی.ےَکتنَک
 = ممکبر، مغروره مه .جۈن کته
 = کالنمر، بزرگمر.ےد َکته
 = کالن، بزرگ.َکلته، َکتته، کته
 = سر کالن.گجل -کته، گیل-َکته
 =رق  باالپوش.ِکتېل

ن=    مقه ِکم  ث = کش کردنه لق  مو پِس خق  ِکتېنتااو
نکنه مکقان دادنه یقه پِش  مرا بقا خود زیقاد کش  

نت خو یو مود= پشققم موش را  وے پورگت ِکم
 مکان داد و او مرد.

 = چپنم پشمی.ِکتېنَک
 روح نا پاک، لعنمی.ارواح خبیسه، = کثارت
 = کنجاره، کیم روغنی.ِکنجاره، َکجار
 = گیاه زتر دار.ُکَچله
 = آمشدان، دیکدان.ِک ار
ِکرمقه ِک،، = چمقله برای اففقالت ی  می ِکخاک، ِکخ

یِد موند پَپن= پیراتن این چمل اسقققت از مو پاک.ه  
 برعکست پَپن= پاک.

 = زن.َکخای
ک  کُاد = گقل ققاصقققققدک) ُگلَاک  شااااایا ه  واَاااااَ

Taraaxacum). 
 = درخمچه کوه یی شباتت به گیالس.وینَک -ِکد
 .(ماده)= سگِکد
 .(نرگ)= سُکد
 = چوچه سگ.بُڅ-ُکد

 = مرض، حالت مریضی.ِکدوَرت
= ریخمن، باقیمانده چیزیت ریخمن ماسقت ِکدئځداو

 از یم ظرف به ظرف دیگر.
= ریخمه شقدن هی  َچلَم کن  ڤد، ِکدییداو،  ِکدیداو
نغ ِکدای = سققفل سققوراخ بود و ماسققت ذ خو ی   

 ریخمه شد.
 ، َکربَش = چیچم روی.َکربجش
 = بالشت باریم.ُکرپَچه
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= خراشیدنه پورگ ار ِزدنن ک رت= موش  ُکرتاو
 ر دارد.گنجینه ک ر ک  در 

 = کچالو. َکرتاشکه، َکرتُشکه
 = پیراتن. ُکرته
 = مکه برای پیراتن. وار، ُکرته یې  ُکرته
= سققققر و صققققدای بسققققیار    ثات پِر  ثِکره  ثِکر

آتسققمهه وے گه  یت یار سققر فه  نه سققند خو،  
مت مویقد= تیچکس گق  او را   ث ات پِر  ث یو ِکر

 نه فهمید وبا خود گ  زده رفت.
 = چشمم زدن.، َکَرثپَک)ذهد(پَکےثَکرَ 
= پوسققت ، پوسققت مانده بعد از ۈرچذَکر،  ۈرچثَکر

 خوردنه از زردآلو.
 = چتور، چتوری. ےر رڅ، کُ کُ 

 اماق. =)کوته(۱ِکِرڅ
 .= سلول، حجره)حیوانی و نبامی(۲ِکِرڅ
 = نا تموار.بِلُق-ر ابُق، کُ -ر اکُ 

 = کر، تیچ نمی شنود.َکَردین 
 = کرده سبزیجات.، ُکرَدکذُکر

 = راه رفمن با سر و صدا.ِکرشتاو
َچک ٬ِکرښ َِ  = لغزش. ِکر

مو   ذ = صققدای خر  دار یا مشققابهه مهَکرَاااتاو
پئخ ن  ن قاق سِقڅ، خو َکرتق ن= چموس تای من  

 خشم شدند خر  صدا میدتد.
تاو، کُ  = ماکیان که دیگر ُرک َچښُکُرک، ُکُرک سااِ

 مخ  نمی دتد.
 = کرگس.َکرَگس
 = برفباری زیاد.َکَرَگف
 = َکَر .َکَرم

= کرنی، مولقه کالنه  صقققققدای بی  َکرنَی،  َکرنجی
 حد بلند.
 =خراشیدن.ِکروستاو
لقپَقر  =  کِاروَاااااااک،  کِاروښ  Heracleum)گق 

persicum.) 
 = قفل مو.ِکروَک
ندیدن، مراشیدن.ِکرۈنتاو  =ر 

 نوبت.= ِکریا
 Solanum= مقاجریزیه نوع بقادنجقان)ِکریااپچ

nigrum.) 

= ریخمنه چای ا   ِکریوسقققت، نه ر د ار ِکرئزداو
ینققم= ممققا  چققای را از چققاینققم ریخم ،  م  چَ 

 چیزی نماند.
= خراشقققققیقدنه یِمقه د قم ا   مو رد ِکریساااااتااو

 خراشید .برایت ِکروست= اینه مه دیم را 
 = کش کردنه آوردن.ِکرئَتاو
 = حشرکاری.ِکریجر
 = کوزه خورد.ُکِزَچک
= چهره یقا حقالقت اخ ه بقد شقققققکلی یقا قواره ِکُزر

 داشمن.
 .(ساخت شغنان)= کارد خورد َکزِلک

زنااجااچ نققا   ) یمققعققمققولقق  یکقققاسققققققنققب.  -۱=  کااَ
اسقققت   یاتیگ(Cichorium intybus Lتیعلم

مق گقققل  راسقققققمقققه   رهیقمق (Asterales) نقققایقاز 
رده  (Asteraceae) تقققایاسققققققمقققارهگقققل از 

دو گونه    اهیگ  نیاز ا .(Cichorium) تایکاسقققن
موجود اسقت.   یو چهار ما شقش گونه وحشق  یِکشقم

  افمهیممر و نوع پرورش    میآن ما    ینوع وحشقققق
انواع    ی. کقاسقققققنکنقد یت  رشقققققد م  ممرآن مقا دو  

  یدارد سققه نوع آن معروف اسققت. کاسققن   یمخملف
بققه  یبر ا tansy کققه  در  دارد    رانیشقققققهرت 
زرد که به گل قاصقدک شقهرت   ی. کاسقند یروینم

بقه نقا  مرخشقققققتون نا     رانیا   یدارد و در فقب ققد 
دارد و    یپراکندگ  رانیا  ینواح  شققمریاند در ببرده

  اهیقگ  میق  ،یمعمول  یکقاسقققققن  .یمعمول  یکقاسقققققن
اسقققققت.  یارغوان  ایق  یآب  یتقابقا گقل  ایقپقا  ییدارو
اسقت و بعداً در    یجهان قد   یدر اصقل بوم  یکاسقن

کنقار    یخودرو  اهیقصقققققورت گبقه  زین کقایققاره آمر
  یاروپا   اهیگ  نیا  یاسقت. منشقا اصقلدرآمده  یاجاده
و شققمال   ایآسقق  یو مرکز  یمنافق غرب  ،یمرکز
  یدر نواح   یعیوسققققق  یاسقققققت و پراکنقدگ  تقایآفر

 د، یبه خصققققور شققققهرسققققمان اقل  رانیمخملف ا
خراسقان دارد. به    یو منافق کوتسقمان  جانیآذربا

دارد   ازین  هیسققا  یکم  ای  یخنم، آفماب  یآب و توا
خواص   .کند یمابسقمان را محمل نم د یشقد   یو گرما
خون    ه،یشقسقمشقو دتندهب کبد و کلت  یکاسان  یداروئ

حج     شیو افزا  یجنسققققق  یروین  شیسقققققاز، افزا
کامالً سققرد اسققت، و    یکاسققن.  اسققپر  در مردان

کبد، و مسقققققکن حرارت و عفش، و    کننقدهت یقمتو
و فشققار خون و صققفرا   هیکل  کنندهت یو متو  یگرم
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 آب   .اسقققققت   تقاهیقادرار و کل  یکننقده مجراو پقاک
و کبد   تاهیو کل  رقانی  یدارو  نیبهمر  یبرگ کاسن

کننده  و صقاف کرده آن برفرف  دهیاسقت، و جوشق
معقده تمراه بقا گقل قنقد   کننقدهت یقکهنقه و متو  یتقامقب 

  یکاسققققن .مداو  اسققققت   یجزئ  یتاکننده مب درمان
آن   ضماد .است   د یمف  اریفشار خون بس   یمنظ  یبرا

 ندهیگر  و درد چش  و افزا  یتاکننده ور برفرف
و سقققرب   یاز کاسقققن  یضقققماد   هیمه.اسقققت   ینائیب

کننده سقرفان زخ  دار و روغن گل درمان  دهیسقائ
کننده قند خون  دوسقت کبد اسقت و ک   یکاسقن.اسقت 

  یآب کاسقن   ترگاه.باشقد یم  ابت یمبمال به د   مارانیب
  یو در ابمقدا   د یقچمبر را مخلوف کن  اریقو آب خ

با آن غرغره    یحلتو  یتایماریو ب  نیشققققرع آنژ
در   یکاسققققن  مخ   .آن را درمان خواتد نمود   د،یکن
مف  یداروتققا  ریبققا سققققققا  ب یققمرک و    د یققخنققم 

خفتقان،   رققان،ی ،یصقققققفراو  یکننقده مبهقابرفرف
  یکاسقققن   مخ .و سقققردرد اسقققت   یکبد   یتایماریب

پخمه شقود،   انهیترگاه تمراه با صقندل و مخ  راز
و فحققال و    هیققکننققده سقققققمو  و ضقققققعف کلدفع
  عی در جم  یکاسقن  مخ  .باشقد یاشقمها م  کنندهمیمحر

  متدار.بشقود   مواند یم  یاسقنبرگ ک  نیحاالت جانشق
گر  اسقت،   ۱۰ما    یمخ  کاسقن  یمجاز خوراک فب

  ری گر  و داخقل سقققققا  ۱۰مقا   ۴و شقققققربقت آب آن  
گر     ۵۰مقا    ۲۰پخمن دارو    یبرا  تقایدنیقجوشققققق
گر  و خشققققم اسققققت،   یکاسققققن  شققققهیر.اسققققت 

  نه،یکننده اخالف سققو سققده، نر   ریکننده گبرفرف
و    هیقتقا، مصقققققفکننقده مقب ادرار، برفرف  نقدهیافزا
کننقده ور  احشقققققاد و درد کننقده خون، و رفعپقاک

جوشقانده    بوسقت،یدرمان    یبرا.مفاصقل و اسقمسقتاد
فنجان صقققب     ۲به متدار   یکاسقققن  شقققهیبرگ و ر
  یبائ یماسقم ز  هیمه  یبرا.اسقت   د یمف  اریناشقنا بسق
  د ی ریو آب آن را بگ  د یرا بکوب  یکاسقن  ،یاز کاسقن
و به صقققورت   د یمخ  مرغ مخلوف کن  دهیو با سقققف

ربع سقاعت آن را با آب سقاده   می. پس از  د یبمال
و    کند یم  میماسققققم غدد را محر  نی. اد ییبشققققو

بقه   انیقمبمال  ی. براکنقد یم  اد یقعرقپوسقققققت را ز
  یمنبع   یکاسققن.اسققت   د یو اگزما مف  یامراض جلد 

  یبقه خود   نینولیفروکموز اسقققققت و ا  یبرا  د یقمف
اسقققققت کقه اگر در  یعیفب  بریاز ف  یخود شقققققکل
گنجقانقده شقققققونقد بقه کنمرل و کقاتش    ییبرنقامقه غقذا

اتداف   نیا  ی. تر دوکنند یم  یانیوزن کمم شقققا
اسقت که   یانهیآم  د یاسق  نیکه نخسقم  نیگرل   یبه منظ

  انهیغذا جو  یو رفمارتا  یبا احسققققاس گرسققققنگ
  ی. مصقققرف کاسقققن کند یاسقققت، کمم م  مرمبف

و منجر به    نیموجب کاتش مرشققق  تورمون گرل
  یپر   ای  یریاحسققاس سقق  جاد یو ا  یکنمرل پرخور

  یمالش برا   یامر در راسما  نیکه ا  شود،یشک  م
  یبرا   یفور سقققنمبه  یکاسقققن.کاتش وزن اسقققت 

و مفالعات   شققد،یدرمان آرمروز به کار گرفمه م
 یدارا  یفور قابل موجهبه  ینشقان دادند که کاسقن
 لیدل  نیکه به تم  باشققققد یم  یبخوار ضققققدالمها

  یاسقققققمخوان  – یمفصقققققل یموجقب کقاتش دردتقا
،  ۲۰۱۰. در مفالعات انجا  شقده در سقال  شقود یم

  یماران یب  از  ٪۷۰از آن است که    یتا حاکگزارش
  بردند یرن  م  یاسققمخوان-یمفصققل  یکه از دردتا
فور  محقت درمان قرار گرفمنقد و به  یو با کاسقققققن
  نی . تمچن افت یبهبود    شققانیدردتا  یاقابل مالحظه

که عامل    ییکاتش دردتا  یرا عموماً برا  یکاسققن
و درد مفاصقققل    یاچهیمات  یدارد، دردتا  یالمهاب

تمچون    یخواصقق  یکاسققن.مصققرف نمود   موانیم
مسقققکن دارد که اضقققفراب را کاتش    یداروتا

اسقمرس و    نیبنابرا  سقازد،یداده و ذتن را آرا  م
.  برد یم  نیخفرنقاک آن بر بقدن را از ب  رات یمقا 

خوار    لیقبقه دل  یکقاسقققققن  شقققققهیعصقققققاره ر
و از   کند یبه خواب راحت کمم م  یبخشققآرامش

مر  آور مرسقو  سقال خواب   یتااز قرر   یاریبسق
ابمال به    اسقت. کاتش اسقمرس و اضقفراب خفر

تقا، مرض عقد  موازن تورمون ،یقلب  یتقایمقاریب
شقققققنقققاخقمق  ،یخقوابقیبق عقمقلقکقرد  پق  یزوال    یر یقو 

 یانجااایااز  .دتققد یم  لیققمتل  یزودرس را مققاحققدود 
  یبرا   یفراوان  یایقمزا موانیاگرچقه م  تیکااسااااان
  یبرشققققمرد، اما در صققققورت باردار   یکاسققققن

 رایاسققققت، ز  رمجازیاز حد آن غ  شیمصققققرف ب
گردد و احممقال    یزیرممکن اسقققققت موجقب خون

دتقد. اگرچقه   شیرا افزا  یرعمقد یغ  نیسقققققتف جن
امقا تمقان    سقققققت ین  یکقاف  نقهیزم  نیدر ا  تقات یمحت
  زی ن  یردتیکه در دوران شق  دتد ینشقان م  تات یمحت

 رایز  باشققققد یاز حد آن ممنوع م  شیمصققققرف ب
مقادر بقه کودک منمتقل    ریشققققق  قیاز فر یکقاسقققققن

د آن باعث مرش  از ح  شیمصققرف ب  ۸.  شققود یم
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کقه   یکردن معقده، کقاتش وزن )ورزشقققققکقاران
  مواننقد یاضقققققافقه وزن تسقققققمنقد م یمتقدار  یدارا
اسقققققمفقاده    یبقار از عرق کقاسقققققن ۵ یال  ۲  یروز

با    ییغذا  وعدهب بکنند(. روش مصقرفت بعد ازتر  
مضقر   یکاسقن.آب مصقرف شقود   وانیاز ل  ینصقف

که مبمال به سقرفه تسقمند.    یاشقخاصق  یاسقت برا
  کننقدهیخن .اسقققققت   آوریبقدمزه و ق یمخ  کقاسقققققن

  یبدفعم   یشقکر اسقت و برا  ،یکاسقن  یتایناراحم
  .باشققد یخوشققبو م  هیو ادو  نیسققکنجب  یمخ  کاسققن

ِدڤوسقققم نی  جننَم سقققند خو، مَر -ِکزنهچ  و .ه
تی اسققققت گیا  ه ذ د، ِزنده سققققند=کاسققققنیدے څ

، زنققده  د وقمیکققه مققار نی  جققان بققه آن ممققاس کنقق
 لجوج، سرسخت،، سرکش،  جو  زهیسم  -۲میشوده  
- هن  ےژیز  پِس  ه َعَجب ِکزنهچ یو نِسقت  کله شقق
پشقت  نخواسقت  عجب آد  کله شقق اسقت،   چ مت=
 .د روبتیز  
 = کوزه.ُکزه
 = حلته )موی(ه خ .َکَږک
 = قو ، قو  نزدیم.َکسات
 کار.= شغل، مخصر، َکسم، َکسپ، کسبه
 = کجاوه کالن، برای کاه ، پش . .. بردن.ِکِسپچ
 دروازه. = چوکات،ِکسک

 = پرسماری از مریض.َکسل بۈن
 = مریض.کسل

 = شفاخانه.کسلخۈنه
 = گرفماری به مرض.کسلمند
 = مرض، مریضی.ےکسل
 = گر .َکش

 = کوزه سفالی، کوزه دسمشویی.ُکشَچک
= کشقققققکوله ظرف چوبی کقه تر دو ِکشاااااکۈل

 انمهای آن باریم است. ماکو مانند.
ن ابر   -۲پراکندهه کرکی    پشقققمالو،-۱=  دود ِکشاااِ

 آلود و ماریم.
 پراکندهه کرکی. = پشمالو،ِکِشن
 = قفل کالن، دست بند.َکَشن
 = معفل دادن.هدذ َکَال
 پران. ذ = بروکرات، کاغی ذهذ- َکَال
 = کشال، کشاله، آویزان. کَاله، َکَال
 =غله.َکَت
 = کشت و کار.کار-ات-َکَت

 = کشمن، زبع کردن)حیوانات(.ِکَتاو
 = کشمی.ِکَتین

ښ َاااااے،  کشاااااش=  َکَاااااِ ققوه  زمایان  َکَاااااِ  =
 به" زمین.ذ جا"کشش
 = مزرعه، کشمزار. َکَتگه، َکَگه
 = آویزان.ِکَلېزه
 = قلینگ.ُکَم

َاِول ات، یه لَ  -نِسقت یره اې ی،، یِد دنند  ذ = دلپَک
یر ذ َکتِول= ای خواتر، این انتدر نیست، و او دلپ

 است.
= گی  شققده، در ت  و برت ،  َکَااوېَجک،  َکَااوې 

 سر در گ .
 (= چسپیدن.ِستاو)َکَۈن
 = عکه از نوع کالغ.ِکَئپڅ
 = کافی، به اندازه کافی.ِکفایه

دادن چاااوې (ه  هاادذ)َکفچجااک،  َکفچاااک = غرق 
کسقققی برای آب بازان  کسقققی در آبه مزاقت اگر 

 سال  ندتد او را در آب می اندازند.
 = نوع سنجد کالن.سیزد -َکفچه

= فرورفت، غرق شقدن، در برفه ِکفتاو،  َکف تاو
 الی و گل.
ک =  جراب تقای کومقاه بقا نتش و گلقدوزی َکفَاااااَ

 در قسمت باالیی )جراب(.
.=لحی  کققاری، َکفخېر چیاادا:  َکفخېر،  َکفَاااااېاال

 مرمی هکردن.ه خراب شدن، شکسمن.
= نر  کردن، خورد کردن  چیزی بقا کف َکفماال

 تای دست) م ال موت(. . قَفچاق.
 Capparisت  ینققا  علمکور، َکبَر)ب.  =  َکڤجر

spinosa)  رهیسققققانان، م از راسققققمه کل   یاتیگ  
  یتا با نا    اهیگ  نیسقققرده کبرتا اسقققت. ا  ان،یکبر

قققارپوز داغ  َدک،   ،یلگج  اروک،یققخ  ،یکبرو، 
شقناخمه    زیو كبرك درخت اَصَقفنن  جونیل  ن،یجیل
  می  یدارا  کبر  .سققققود کبرنمم  وهیم  .شققققود یم

اسقمفاده موسقف انسقان اسقته شقواتد    یفوالن  ،یمار
سققال قبل در   ۱۸۰۰۰مصققرف آن به حدود    هیاول

سققال   ۶۰۰۰در   نی. تمچنگردد یبرم  ایمصققر عل
مورد اسقققققمفقاده   رانیدر ا   یمسققققق  الد یقبقل از م

اسققت و    مرانهیحوزه مد   یبوم  اهیگ  نیاسققت. ابوده
خشم و   ینامساعد، گرما  یتافیبه مح  یبه خوب
  نی اسقت. امشقعشقع سقازگار شقده  یباال  یتاشقدت 
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  یمناسقققب   نهیکننده گزخاردار و خزان  یگونه دائم
خشققققم،   یتافیدر مح  زیآمت یموفت  اد یازد   یبرا
  یتا ی ژگی. ود یآیشققمار مو شققور به  خشققممهین

  ری اخ  یتااسقت که در سقالخار کبر باعث شقده
مرمبف با کشت آن در برآورده ساخمن    یتات یفعال
آن   یخوراک  یتافرآورده  یبرا  یجهان  یضقققققامتا

که   نیا  ژهیبه و  ردهیقرار گ  یاریمورد موجه بسققق
  یتا سقامانه   یبر رو  یجهان  ندهیممرکز فزآ  میبا  
پاک و سققبز از   یغذا  د یمول  دار،یپا  ت یفیو ک  د یمول
به    اهیگ  نیاسققت. ابرخوردار شققده  یاژهیو  ت یاتم

 ،یسققنگالخ  یتاپرمگاه  یرو  ،یصققورت خودرو
  یبا محمل بادتا   یخشقم سقاحل  ی تاسقم یوسقدر اک
گر  و خشققم   یابانیب  یتاسققم یو در اکوسقق د یشققد 

سقاخمن جذب   نهیشقیب  ییو چون موانا  کند یرشقد م
  می   یتایژگیاز خاک را دارد، و  ییعناصر غذا

از عنقاصققققر    ریفت  یتقابقا خقاک  افمقهیقمفقابق  اهیقگ
. کبر  دتقد یو رفوبقت را از خود بروز م  ییغقذا

ترچند    شقودهیم  ریا قلمه سقاقه مک یبذر   قیاز فر
بقذر و مشقققققکقل اسقققققمترار   یکقه بقا موجقه بقه خفمگ

 یاراشقده، موسقعه کشقت آن د  دارشقهیر  یتاقلمه
اسققت.از جوانه تات مازه این گیاه    ییتات یمحدود 

و میوه این گیقاه در كقازرون جهقت مهیقه مرشقققق   
اسققمفاده میشققود كه به مرشقق  میوه آن اصققفالحا  
مرشققققق  گلقك و به مرشققققق  جوانه تات خود گیقاه  

 .و .مرش  كورك گفمه میشود 
 = سعی کردن، کار کردن.ِکگیَتاو

 کاله. -۲کدوه  -۱= ِکال
 نوع موت با دانه تای کالن. =ذدو-ِکال
 = نوع سیب کالن.مون-ِکال

 = خشکی لبه اگر کسی مب دارد.ِکالهخچ
 = واسم.َکلتَچه
 = شکسمن.چیداو َکلتَک
 = چوبه دنده.َکلتَک
 = کالن، بزرگ.َکلتَنَک
 = سرمراشی، سرمراشیه ففل.َکلتوی
= زن معشققوقه دار، رابفه    ےدار  َکلته،  دار  َکلته

 ی عاشتانه.
 = زکا ، سرما خوردگی.دهرذ، َکته َکسلَک -َکلته
 = کالنه عاشق، معشوق.َکلته

  ے= خراب شده،غیرمرمی ه گوتر مو مومر َکلَتۈن
 َکلَمنن چود= گوتر مومر مرا خراب کرد.

 = مالش دای ،  کوشش بی معنی.َکلََجخ
 = کلچه.ُکلچه
 = بازی زنانه با مو "پنت"رَغَک-ُکلچه
 مشویش، غریبی.= غ ، ُکلفَت
 = یکجا.ِکلُفچ
در بازی ففالنهه    = مرمبهه نوک انگشققققت،َکلَک

  ...عنبر . و َکلَقم، چقارو چمبر، ب قدنذ یت َکلَقم،  
دو نوک، چهار و چرخ،   انگشقت"،"= یم نوک  

 بید و عنبر.....
 = ممحیر، آشفمه، پریشان.َکلَگت

پیه  انمتقاد کردنه اعصقققققاب  =   کَال-کَال،  َکلَگۈښ
کردنه   اعصققققققاب خراب خراب  َکلَگنښ چ.= 

د، لنڤ نت" یِقد ِدگقه  کردنه آَد  لَق  لنڤِنقده دے ڤق 
= آد  وقمیکققه پیه  انمتققاد  "مقق ش َکلَگنښ چو ج

میکند، میگویند او اعصققققاب ما را خراب کردهه 
ماو= گنگ و الل شقدن، مانده شقدنه یه  َکلَگنښ سقِ

َکلَگنښ  یو صققققاف   پت خو پ څ لند ادے،  ےدنند 
س ت= او بچه خود را آنتدر انمتاد کرد که او مانده 

 شده است.
 یکجا کردن. ت.= یکجاچیداو لُمب: کُ ُکلُمب، ِکلُمب
= وسقمم ممرادف دسقمم) چوب یا دسقمم  ِکلَنَدک

تای کوچکی که برابر فاصققققله میان دو میر قفع 
و برش دسققمکاری میشققود که بر باالی میرک تا  

بقا  خقانقه اسقققققمفقاده میشقققققود. خ.  برای پوشقققققش 
 پامیرزاد(.

 = سناچه.ِکلوار
 = زیر، نشیب، از باال به فرف پاتین.پای َکله

= بقه سقققققر افمقادنه َو  ڤَزے دے َکلاه دو، َکللاه دو
ڎاد پقاث، یقه خو جقای مت   = تمینکقه آتو را 
زد، آن در جای خود بر سر افماده َکله دو چیداو=  

چود=    و ِمس  پقاتین انقداخمنه دترذ یَکبقارے م
َکلققه دو  درد یکبققار مرا ت  بقه پقاتین انقداخقته 
مقاو= بقه زیر افمقادنه فرف پقاتین بقه سقققققر  سقققققِ
ت=  غلمیدنه َو  نَخچیر ا   دے ڎاد خو، یه   سقققققَ
 آن آتو را زد  و آن به سر فرف پاتین غلمید.

ِکالِگرهم ِگرهم،  ه  یققم  )کااا (ِکلاااَ گرا ه  گیلو   =
 کیلوگرا =تزار گرا .
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مېتِر، ِکال میتِرِکلااه  یققم کیلو  )کم(  = کیلو ممره 
 ممر. ۱۰۰۰ممر= 
= دسققت دادن، دساات  -یے  َکلله، دساات  -یے  َکله

 دست فشار دادن در تنگا  مالقات.
 = کلند.ِکلجند
 = کلوخ. ِکلۈَخک، ِکلۈخ
= گرد، مقدور، کلولقهه ِکلنل ژیر= سقققققنقگ  ِکلۈل
 کلوله.
 = کالن.َکلۈن

 = نان ارزن.ِکلېََ ک
 =سر در گ  کردن.چیداوَکلېوه: َکلېوه 

 = شاخه درخت، منه درخت.ِکلے
ووڤد څ مر چید مات   = منع درآمدن در خانه هِکلی
ه آد  مه لهم، بچه ِکلې سققققند= بعد از مولد  ذ کر

را مانده و زله   "بیگانه" ففل، ما تشقت روز کسقی
 در خانه داخل نمان.

آد = او آد  حیلقه    ث = حیلقه گریه یو ِکلینگقِکلینا 
 گر است.

 = ک  قوت، بی اسمعداد.۱ارضال َکم
 = آرا ، با صبر.۲ارضال َکم

 = حریر.َکم ناس
 = کمبودی، نا کافی.کوسے-کما

  یعلف   اسققققققت   یاتیققآنغوزه گ  ایققآنتوزه  =  َکمااال
  ،ی کلفقت و گوشقققققم یآن کم  شقققققهب یچنقدسقققققالقه، ر

سققققاقه آن   ،یو غبار  دهیبر  اریآن بسقققق  یتابرگ
آن   یتاگل  .باشقد یممر م  ۲آن ما    یو بلند   یگوشقم

به رنگ زرد و به گروه چمر مانند در آخر سققاقه  
سقن خود   یی. آنتوزه در چند سقال ابمداد یآ  یم  د یپد 

  یآن گسقمرده رو   یتاو برگ  سقت ین  د یسقاقهب در د 
اسققققققت کققه در مرامع بققه نققا   کمققاه  و    نیزم

دو   یآنتوزه دارا  وهب ی. مشققناسققند ی انگزاکماه  م
 یکم  یضققیب  اه،یو سقق  رهیم  ییمخ  به رنگ قهوه ا

قفع   ایزدن    غیبا م  .باشقققد یبدبو م  اریپهن و بسققق
  یان یدر پا  اهیگ  تهب یسققاقه و    نییقسققمت پا  ای  شققهیر

  رونیمابسقمان ب  یانیبد بو در م  اریبسق  رهب یبهار، شق
که   شققود یکه در کنار توا ک  ک  سققفت م  د یآ  یم

بائر و    یتا  نینتوزه در زمتمان آنغوزه اسقققت. آ
  ی. بوم د یرویم  ایگر  آسقق  یپهنا  یخشققم و آتک

در   رانهیدر ا  و افغانسقمان اسقت.  رانیا  یتااسقم  
  ان،یدتم  یدر روسقما  یکوتسقرخ خراسقان رضقو

مانند    ران،یمخملف جنوب ا  یو باخمر  سقققمانبلوچ
و    نی کرمقان، راور، دشقققققت مرغقاب، آبقاده، نقائ

 و ..د یرویجندق م
 = پوچ، خالیگاه.َکمبوک
= معشقققوقهه وے ند خشقققروی کمپم= او َکمپَک

 معشوقه زیبایی دارد.
 = به ندرت، کمبود.َکمچین
 = نا  قدیمی ابریش .ِکمخا
 = آماده کار)خدمت(ه آماده قهرمانی.بسته َکمر

 = مفنگه قوس.َکمۈن
میقت ڤقارج= اسققققق     = قهوه یتهکُکمیات، ُکمیاد
 قهموه یت.

 = پهلو، کنار.ِکناره
 = جدایی.َکنته

= ِکنجقالقه، کنجقاره)بقازمقانقده تقای بعقد از ِکنجااره
 روغن کشی در سنجد، سویا، کرچم...(

 = کنده خورد.ُکنده بُڅ
 = کنده.ُکنده
موید  تق= بی حسه یو ب چهم اس شِقما تَقڅ اند نَُکنُر

د= ان بز از آب سققققرد برآمد وبی  ر   ث خو، ک ن ر
 حرکت و بی حس شد.

 .= بی حال، نی  جان، بیخواب.ثَکنُفَ ، َکنُف
 = چتوری، خندق.َکنَک
 .= لی خرمنَکنَک

  ذ  = جوش )در حیوانقات(ه َکگوره ڤقارج  َکنگوره
 اند سند= جوش در زیر د  اس  می برآید .

پ ُغللهه  َکنگینه .= ظروف سقققفالی با مخلوف  شاااَ
 پایان خورد برای نگهداری پش رفاضله چامواد 
 = کنف.َکنجب
 = برده، غال . َکنیَځک، َکنی 
 = کوه.کو

 = پوچ، خالی.َکواک
آن..ه  کاوتاره بقر  گقفقمقنقی  مقخقمصقققققر،  کقومقققایقی   =

کقومقرتققق نقگقهقلق قن  چقهقی    ث جقِ چقود،  څقققه  ققمقلقت 
ِگنهگقار== کومقایی مخمصقققققر، ممقا  جنگقل را از 

 بین بردند، کی متصر است=.
 = زن.کوچ

 کوچ کردن.ت = کوچیکوچرۈن چید: کوچرۈن
 = کودک.کوَدک

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


 

 گشت به صفحه الفبا رب                                        7                               شغنان   سیمایاداره نشرات   سرورشاه ارکان،
 

کودکنن سقیفڅ=    -۲اسقهال ففالنه    -۱=  کوَدکۈن
مهره کبود، برای مداوی اسقققهال کودکانه بچه ند 

د، وے کن  ِوِرتققققق ن، یقا دے نی    اگقه کودکنن ڤق 
 ن وے  ذ کودکنن سیفڅ ز ن خو، و  فِرئوین خو،  

رد= اگر ففل اسهال دارد، کا  او را خون میکنند  
نن" را در آب می شقققققوینقد و  "کودکیقا مهره کبود 

 آب را برای ففل میدتند.
 = آمشدان آتنگر.کوره

 ا ، رسوا.ذ = جکورے رهن 
 ا ، رسوایی.ذ = جکورے

 پشمی.=  کوژه کوژ ذکوز؛ بُق می
 = بوت بند برای موزه. ږبجندکوږبجند، کُ 

= حلته پوسمی برای بند چموس)موزه(.  بجند-کوږ
 بهند.- . پ س
= کبم یا کوگ بدن  َزری -کوگ، کوسااه-کوسااه

خت   ." سیخم"سیخم پاه آز 
ښ َِ  = کوشش.کو
 = کوتانه شمر.کورۈن

 = لگده با س  حیوان.کون پََرک
بین بردن،  = از  کون رَیَکون چیاداو :کون رَیَکون

پاک کردن از زمینه موتین کردنه با چملی یکجا  
 کردن
 = اسهال.کوناک
= کجقا، در کجقاه مر کقه نادے-دناد، کاه-کاه: کاه

سقق وے)که جه سقق وے(== کجا میروی=ه اس که 
 ی ت یت== از کجا آمدید=

 = باغچه.کجزار
 = مزاقت کقار کردن، انجقا  دادن هچیاداو  کجش
 بوقت.
 = قفس سینه.بر-ات-کجښ
= واحد متیاس برای غله و مسققاحت زمینه  کجفچ

 .کیلو گرا  گند  ۲۵ظرف چوبی به اندازه 
 دتن کالن. .= مزاقغئڤ-کجفچ
 = کفش چوبی.ښ، کجښفکج

= موشققققم، بالشققققمم، زیر گهواره، در کجگجن
 داخل آن کاه نر  پر است.

 = سر لچ.بِسخاث -کجل
سققربندک برای  از  = سققربندک)زنان  بۈندک  کجل

آب باالی سقر اسقمفاده  پر از انمتال کوزه یا سقفل  
 میکنند(

 سردرد. -دهرذ کجل
 = سر.کجل

= قفعقه، برش، قسقققققمقت، آوار،   َکنادے،  کجنادے
 مکه، پارچه.

 = موله سگ)بچه(.کجوج
تقققاهکِالاجاوج-ات-کاجاوج بقچقققه  مقوده  - ات -کقهقوج  = 

 جنگ شدند.تا ِکلهوج  ن ذئد َست= بچه 
ده کالن از تیز ،  = موکۈپ ساار چید:  کۈپ ساار

 علف.
 = کور، کوری.کۈر، کۈرے

مو پ څ ف م   = بد بینیه خرابکاره مضقرهاَبین-کۈر
اَبین= بچقه ات تمرای تمقه بقد بینی  -قمئقث کنر

 دارد.
بِځیف آد  یِد=آد  -= چشققق  منگه کنربِځیف-کۈر

 چش  منگ است.
= موش کور یقا کور    پورگاک-بورگاک، کۈر-کۈر

 موش.
(ه عقامقل  Hyalommaزتردار)= کنقه  کۈرپَات

 مب کانگو یا کریمه.
 Serinus)  یشقققانیپ سقققهره سقققرخ=  کۈرِځَرک

pusillus) سهره نوع گنجشم از. 
  د یقبحشقققققره  = میخقمه گیقاه ضقققققد  ذگِچمئا-کۈر

گققنقققده   .    (.Tineola bisselliella)پققروانقققهب 
 ِچمئذگ.
 = جنگل با پوشش گیایی ممراک .کۈرُ پ

فقال   فقال بینی،.=  کۈرَخط گجر  :کۈرخجط، کۈرَخط
 بین.

 = دود غلیظ. ُدخنه-تُخنه؛ کۈر-کۈردود؛ کۈر
پ ِجنققاو  کۈرغااُ نِر  مققاریققمه  توای  ابرآلود،   =

ج= مقاننقد امروز توا  ذ ڤق  -غَقل نقه  ث کنرغق   م ق
 تیچوقت ماریم نبوده.

 = تمراه.ثکۈرما
 = نوع شیرینی از ملتان و روغن.کۈرمال

 = مهماب ک  نور.کۈرمئستَک
 = نا سپاس.کۈرنمک

ک-کاااۈر )واَاااااااَ فقققرفقققیقققون  گقققیقققاهت   =SP  
Euphorbia.یا شیرشیرک یا شیرسگ ) 

  کردن.ت سققوراخ  .= سققوراخچیداو  کۈږځ  تکۈږځ
  . پَنَچر.
 = سوراخم.کۈږَځک
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 = کوز یا کوژ.کۈره
 = چکش چوبی برای زدن مارکمان ندافی.کۈڤه
= ظرف سفالی  بی ، ِکلۈل بی   -بی ، کۈر-کۈل

 خورد مر از ِوسئرن
 = کا .کۈم
ماشقققین کشقققاروزی، مراکمور    کمباین،=  ینکۈمبَ 
 یا درو... هقلب

 = قفب نما.کۈمپاس
 = بیره دندان، ل ه.رجښ-کۈم

 = کمم.کۈَمک
 = معدن.کۈن
 = کهنه.کۈنه
ز چه   ار= رسقق  و رواجه منعه تققهبت ره  کېښ

چیقد د قداو ک ښ= از فرف شقققققب در خقانقه زن  
 زایمان منع است.

 = زغال سنگ، زغال.نِژار، کېُمر
 = گلدوزی شدهه جرای)کفش چوبی(.کېُمَک

 = فیاره.کېمه
 = سرفه، سرفه کردن.کئختاو کئخ، کئَخک،

 .= جوی، نهرکشی.هدذکیښ : کیښ
.= احمق، بی فکر، حیرت زده، َکیَاک چه  َکیَاک

 کردن، آوردن دالیل بی معنا.مغالفه 
 = پوسمین کهنه.کیلَچک
= گیاه نشقققه آوره تر کس انرا ُوَاااے  بے-َکیے

 بخورد، بی توش میشود.
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