و ،ۈ
وابَستَگے= وابستگی.
وابَسته= وابسته.
واجب=واجب.
ِ
واجگونه=واژگونه.
ِ
وادار :وادار چیداو= وادار :وادار کردن.
وار ،۱وارے=پسوون ید و فو ، ،برام خصو
کردن شووهت ، ،وارمشخصووتبهېر شوو=ر وار=شوودر
وارر خرد وار ،خرد وارے= خرد وار ،خرد وارم.
وار=۲ویو  ،ویتصووووهر و-نو و َ،و  ،ووووو و ر
چد =ویصووه او و برو ؛تنهر ؛و دار= او=ی ر
؛وود را نصووووووتن دادنر َوو ؛وو وارے خوو -و
داروږج= او یو ر را بن نصوووووتن خدو ،و ر وار
ناسو  ،وار نه-رې = بی خعنیر خو ؛=ز ندسوتتو و-
ن وار نه-رې = ختن ن نزد خ بی خعنی اووووو ر
خو-نو داگوه ،پو َ،توتو وار ناسووو و = نخو ن خ بوه
اَنجتشجه بطرف بتالې بی خعنی او .
وارث دار= وارث دار.
ِ
وارث= وارث.
ِ
سطه= واوطه.
وا ِ
واسکَت= واوک .
واښ جیڅ= کته دان.
واښ جینے= کترعلف دادنشبرام چهتر پتَتنې.
واښ خار= علف ؛وار.
واښ زار= علف زار.
واښ= علف.
واښ-تهژیج= بترک شعلفې ،علف ک .
واښ-ځاو= دورعلف.
واښِ -څییج= دروگرعلف.
واښن= عل،ی ،از علف.
ِ
واښ-نَرمه= نرخه علف.
وایووف
وایووف ا=.وایووف ق.ر ا
واقِِ =وایووفر ا
ِ
س=.وایف ش.
وا ِقیه=وایعه.
والتِاو=-۱چوچوه کصووووی ،نصووووسووووت روم ر
،رگۈن ،چښ پ -بدر ،ر ُخرخ څوه ارب َ= َ ،وه -وه
بگو،ارنو  ،نن
وېڤ والو = ،ر گوته زَر خوتکدوتن
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

روم ننهت خی نصوودن ر -۲رووود نشکص و ېر اش وتت د ُ
؛و ،اَو ک،توووو ؛و نوه-والت = ،وا ووووورد بود و
کصو ؛ود را نرووتن ر -۳رفت  ،حرک کردنر َه
غهڅ ت چتوو ،و نهن= تَ -ا َ ،ه لۈد ":اچنتر-
نوترق ؛ه،څ ار ،گوت  ،ا و؛توت َو ے دے َو
اچ ا
نووترق پ و وودووردے ؛ووو
َووه لووۈد ":اچ ونووتر -اچ و ا
وال"=د؛تر،ندنکووه دَوو خووتدر انوو رش رفوو ،
نترق ،بدت پت،د " ،و ویتدکه خی
خدگوَ  ":اچنتر -اچ ا
نترق برو بتال".
نَ  ،او خدگوَ  ":اچنتر -اچ ا
یوت
ښووووڅ ادَ ،
والچ=شوووودوترر ؛و ازخڅ-ا ُ ،
رې = خ زخد ؛ود را نبدترم کرد َ ،ک شوووودتر
؛صک ختن .
وا-وا= وا-وا.
واویال= درد ،غ  ،غصه ،؛طر . .وام اوال.
َ
وای ِولِِِے ،وۈی ِو ِلِ ِے ،وۈی ِو ِلِ ِد ،وۈی
ِولهق=پرَصوووووتن ،نگران ،ا،ووووطرا  ،گد ی،
ښو  ،و م او ال -ارد-
ا،وطرا روانیر و،،ې دے ُ
ې =څ= ننهت که شووند ن  ،نگران شو ن ر ا َو خو
،نراه و م اول رد اد= ،نراه خ پرَصوتن شو .
 .وام ،وَال.
وایفتِاو= خوتَوش شوووو ن ،از پصوووو چدزم رفت ،
کص  ،گره ؛وردنش به چدزمې.
وایمه دار= وا،نه دار.
وایمه ناک ،آیمه ناک= -۱وا،نه نورر  -۲دَوانهر
واَنوه نوتق وورج-ا ُ وَنو = خ گر دَوانوه را
دَ .
وایمِه ،آیمِه= وا،نوهر پ ،د واَنوه فُو = او وا،نوه
داش .
َوبِا=وبوت ،اوتعون ،نفو  ،بدنوترم ،نوه گدر.ر اپرا
د ُ = در گ،شته وبت بود.
،و؛ت=
ِوتوِ ،وتوک= ا و َوت ااو َکی از ووووووتَوش ؛تنگی
اوو که برام فوتف کردن پترچه پ از ؛صوک
شو ن نن،ت ،اووت،تده خیشوود .ا وکصوی بدصوتر نهت
برام ننود زَهوت ر دادن بوه پوشوووووتق و پوترچوه،وت
انجوت خیشووووود ولی در عد حوتل بوه ؛وتار دخوتم
بوتالم فلز کف ا و ،بوتکترَهوتم روم پوشووووتق ندز
کصوووته خیشوووون که اَ به به اشووو لهتس کنک
خیکن و  .ا و کصوووود و ن دوووووتنووتل،ووتم جدهی َ وت
دوووووتنوتل،وتم نشوووونز؛وتنوه خی واننو بنوتبراَ بوه
به اشوو کنک ننتَ  .واژه ا و از یرن د ،به بع
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در نثتر شووعر و ن ر فتروووی به کتر رفته و بر؛ی
افووش نن را فترو وی و بر؛ی روو وی دانسووته ان .
اَ واژه در افش َک واژه رکی او شبه رکی
اوووووتتنهولیütü :ې و به خعنتم شووووعله ور شوو و ن
خیبتش ر او و = = او وکردن.
َوتَ -وتَ :وتَ -وت چ =.و -و  :و -و ق،.
خ خ کردن ،زَر لوب ووووو گ،ت ر خوه-ق،
بصوهن گه = ،،و -و نک  ،؛و گ بزن.
 .و- ،و. ،
ِوتِ -وت= فوو و ام کهک درمشو -و ېُ . .و -
ُو .
ُوتُ -وت=بب .او  -او .
ِوتهر=خوتنو ه ،؛سووووتوه و زلوه ،بی حوتل ،بوه کنو مر
هرث رېو،ج= ننقو ر دوَو
د نو ے ژ=تووووے دادے ،او ،
که بی حتل ش و ر َو او هر -او هر وَ = او به کن م
رف .
وثیقه=وثدقه ،عه نتخه ،گروم.
ُوجره=ببُ .وژره.
ِو ِځد =۱ببِ .و ِځداو.
ِو ِځِد ،۲ذهِد ات ِو ِځِد= جنجوتل ،غوتلنلوتل ،ک و
گدر.
ِو ِځداو= پتق کردن ،نزاد کردن ،چد ن ونگ.
ِو ِځنیج= کسودکه پتق خدکن  ،کسودکه نزاد خدکن ،
کسدکه خی چدن .
ِوځئرتِاو= پراکنو ه کردنش پوترو در زخد ېر َو -
ې َوتد ر ز ،خد ؛و، ،د -ې اوڅئر ،و = پوترو را
بردن به زخد  ،بع ننرا پراکن ه کردن  . .ا در .
ُوچ ،اُچ= بسوودتر ،؛دلیر اُا ک،ته جۈن خه ووو و =
بسوووودوتر د دخی خزاجی نصووووو ر ُوا ید خو خوه-
ق=بسودتر نزار خرا ن هر ُوا ل = ،بسودتر زَتدر َو
ُوا لو خو ژَوج= او خرا بسوووودوتر زَوتد دوووووو
دارد.
ُوچ ،وچ= زَتد ،بسدتر ،بی ح .
ُوڅتاو= جنهد ن ،شور ؛وردن ،ن،سته رفت .
سِِِِتِاو=جنهدو ن،
ُوڅ َچِ ُ ،وڅېن َچِ ُ :وڅېن َچِ
ِ
لرزَو ن ،دے ُوس -خوه-ناتوووونوه ،اَو ُوڅ  ،وک
وۈد= بتالم در ی نزن که خی جنه .
ِو َڅ = بب .وَ ،څک.
ُوڅُ -وڅ= ی ،تم ن،سته ن،سته.
ُوڅُ -و ِڅ = ی ،تم ن،سته ن،سته.
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ُوڅېنتاو= جنهتن ن ،شور دادنُ . .جنه=نتتو.
وحشے َگرے= وحصی گرم.
وحشے= وحصی.
َوختَ ،وقت=و؛ .
َوختا= ویتت.
َوخِتِِه-مِن = ،ونودو کووه ،ویوتودوکووهر ېو و،وو،
دترج= دے َ ، ،خ ش ٲ ازب،= ،ند که نن اوووو
،ت نزدَک خی شوووو ن  ،خت خی گرَ تد ر َو دے
ازبوُ  ،الل و=و ،ارد از = ،او ،ند کوه پرَو  ،نز
ننطرف جومشختن ې.
،و؛وتودونوجووه، ،ویوتودونوجووه=خوویوتو  ،بورام فوعولو  ،بورام
خ یر َ ،بتالپوښ و ؛=ز ان خ=ن -ا  ،ازبت-ره
اپ ،خ ارخ َُ =شبگو،ارې برام فعل اَ بوتالپوش
در نزد و بتشو  ،پسووتنشکسووی راې پصو نن روان
خدکن ر خو-رد َ وووۈ د،ک=برام خ ی ده
وت براَ شیرضې ب ه.
ِو ِخن= ؛ون.
ِو ِخنِن= ؛وند  ،در ؛ون.
دار(وخوا دار)= ن دار.
َوخ-وا
َ
ه نه ب=سو ،
وا(وخوا)= ن ر خ خ ش چد
َوخَ -
،خ ،گ َتڅ اک ٲ =ن ؛تنه خت گ نندصوووود ،خگ ن
ښ وب
شو؛وا = ې= ن دادن، . .
در ب ،د ر ،وخ-وا = ،
ن ، ،ښهک.
ښب ن ا،ن .
ن(وخوا ِین)= ننی، . .
َوخ-وا ِی َ
ِج(خ.وخ ِے جِِېِِنَ ،وخ ِ جِِېِِن)=و؛ووی،
َوخِِېِ
َ
وا؛تنیشج .و؛ی ،ت ،وا؛تنی ،تې.
َوخےجېن=ج، .و؛=جشوا؛تنی ،تې.
ِودابِ ،ودا َبِ ِ ،ودا َبکے= ویو بد نفتوت برنخو
و چتو .
ِودِر=روز وو بع از پا فردا.
ُوده بَرا ،عُده بَرا=خت،ر ،بت اوتع اد.
ُوده دار ،عُده دار= ع ه دار.
ُوده دارے ،عُده دارے= ع ه دارم.
ُوده ،عُده= ع ه.
ِودۈگ زار= در جت=دکه در؛ت ه گز َت شوودصووعتن
خدروَ .
ِودۈگ= در؛ت ه گز َت شودصوعتنش در ااراف درَت
گووووووووز َت اگز شنت علنیMyricaria :
خدروَ ېر ،
alopecuroidesې در؛تی اوو و که ووووتل ،اَ
در؛ به عل رووود ن رَصووهاش به ن وووط ی
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زخد عنر اوالنی دارد ،گوَنو کوه در بع ووووی
خنتاق گرخسدربد از ،زار وتل عنر کردهاو .
غوتلهوت ب بدصووووترَ ار ،وت اَ در؛و بوه  ۱۰وت ۱۵
ختر خیرووووو  .در؛و گز از ؛وتنواده Tamarix
اووووو و در نقوتا خ تل،ی از دندوت از جنلوه اَران
خیروَو  .در؛تی زَهوت :در؛تی اووووو زَهوت دارام
بر ،تَی بترَک ،نوق دز و فصورده به  ،دارد.
از شووت؛ه،تم اَ در؛ ختدهام به ؛ترج رشوو
خیشووود که به گز انگهد خووووو اووو و دارام
ووتکترز ،خووودالپ و پراکسود از اوو ر و به عل
شوور بودن بر ،تم نن فقط شوتر و شوترووتنتن از
نن اووت،تده خیکنن  ،اخت برام لَ،ه ووتَر حدوانت
دَگر نوتخرغو اوووو و  .در اَران پنج گونوه از
در؛و گز خیروَو  :گز شووووت،ی کوه گوت،ی از ۱۵
ختر  ،فرا ر خیرود ،گز ؛وانسووتر َت گز انگهد
که از نن انگهد هده خیشودَ ،لقون شبت او علنی
ووتخووترَک پووتالزمې کووه در حوالی کرج َوتفو
خیشوود ،تخترَک تران ر که در حوالی شودراز
خیروَ و ند که در جنگش،تم شوووونتلی اَران
دَ ه خیشود.وپ.
ِوذار دار= نه دار.
ِوذار= نه.
ِو ِذچ بُڅ= چوچه گنجصک.
ِو ِذچ بن = گنجصک بتن.
ِو ِذچ بننے= گنجصک بتنی.
ِو ِذچ= گنجصک.
ِو ِذ َچ = گنجصکک.
ِوذِرتِاو=خسووووت ک خوتنو ن ،دوا کردن ،پوتَو ار
ختن نر پوښوتق و -نه او ار  َ ،خئسوت= ،د
؛و ک،ستون ُڅغ اد= پوشتق براَ دوا ننی کن ،
در َک خته درَصی ا را پتره کردم . .پا،ار تو.
ِوذمچِ ،وذم َچ =بب .او خے.
ِوذۈم= وقف.
ُ
مچِِ = کالف
ِوذۈمچِ ،و
ذۈمچِِ ِ ،وذمچِ ،وذ َ
َ
پصنیشکلوله نخ پصنیې.
ِوذئڅ= نوتودان ،نهرشنهر ووووورپوش دار َوت ونوش
ختنن ې.
ِوذئد ذهذیج= بلدس زن.
= ی او َک بلدسو
ِوذئد= بلدسو ر وے یه َ
او ر او = = = بلدس زدن.
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ِوذیوداو= دوشد ن.
ُور= در وی و ران و ن شووووترش خووتنن و اک  -اک
خرغهتېر ،و اښوتُر ُور لۈ = نن اشوتر را بران. .
و ر-و ر.
ِوراښ= نصتنه و،د در پصتنی بز و َت گوو،ن .
ِوراو=  -۱فرا  ،؛ط خوم ور ،لد خوم ورشج ا
کردن خوم ووووور در ویو شووووتنوه کردنېر -۲راه
برام عهورر د ،اژنو  ،د،و ؛و ،خو ش ن،یجد
ٲ = در گن راه برام عهور بزن ،ت خت بگ،رَ .
َورث-اَنجیڅ= به خزا در؛واوووووت چدزم از ک
بتنو در گنجدنه .
َورثهپتِِاو= -۱پوتلدو نر  -۲گو زدن ،داوووووتوتن
وراَی ،؛دتل بتفی.
ِورجوندک=  .او شنت علنیCuscuta :ې َک
گدته کتخالب انگلی اووو که رَصووه و بر ن ارد و
خواد غو،اَی خورد ندوتز ؛ود را بوهاور کوتخوش از
گدته خدزبتن خیگدرد .ب،ر گدته وو به خ بسودتر
اوالنی در ؛وتق خیخوتنو و گوته وت  ۱۳وووووتل در
؛وتق دوا خینورد و یوتدر بوه جوانوه زدن اووووو .
وپ.
اورځ و=ښ= وور و فو ا ،غتلنلتل ،غرش ،گرَهر
اورځ و=ښ ا =.وووور و فو و ا ق ،.غتلنلتل ق،.
گرَووه ق.ر شووووغ.در ، .نووه لو اورځ و=ښ خووه-
اکن= = شنت زَتد ور و ف ا نکند  . .اځش و=ښ.
َور َخطِِا= ور؛طووتر ،ور؛،طووت س =.ور؛طووت ش.ر
،ور؛،طت ا =.ور؛طت ق.
َوردیش (شخ . =).نت گدته بت گش ،تم ورخ.
َورذِداو=گو بدهوده زدن ،فوتنتزم کردنشگو ،وتم
؛دوتلی زدنېر اَو لو ؛و-رد ور ،نو =او بسوووودوتر
فتنتزم خدکن ، . .ور ، ،وښ، ،ورثهنتتو.
َورذ َوښَ ،ورثیرتِاو = گو زن ،داوووووتوتن ووووورا،
؛دتل بتف.
َورذَ َوښ=بودووهوووده گووَوی ،گوو وووووووت؛وتووگووی،
فوتنتزمش؛دوتلیېر دے ؛و ،ور ، ،وښ -وه کو څوه ،و؛
به اکن ؟= اَ بدهوده گوَد و را چوی و ب
خدکنی؟
َورذهن=-۱خ ور چوبی َوت ن،نی وربد ش هرمېر
ار =چو وربد ر اول وه َوت د ا  ،ه
ا؛و ارج ژَر=اول وربد خی نَو و بعو ن ووووونوگ
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گهتووووے=

نووووودوت ر  -۲چوت  ،یومر خو ژاو
گتوشختدهې چت ش ه او .
َورذۈځداو=بب، .ور َڤ او.
َورذۈ بِ ُرښ= یطعه ،پتره َ .
رذۈځِِِداو(ورذۈدَ ،ورذویِِِد،
َورذیِِِوِِِداوَ ،و
َ
َورذویج)=چدو نشکنو ن خدوه و گوشې ،جو ا کردن،
پتق کردنر ،ک تَ= نتش ،ور ځ= = زنهت ؛سوووته
را از زردنلو ج ا خدکنن ر ،ختترج ،و اغالف،ک ی،ت
،وردو=و ېو ؛وو ،ازبووت وے ،ور ځو=و -ا ؛و=و =
خصوونگ را بت غالفشپوووو ې نن جوش خد ،ن  ،و
بع ن ننرا ج ا خدکنن و خد ورن .
َورذیوِداو= پوتق کردن ،جو ا کردنش ؛سووووتوه از
زرنلو ،چهترخلزې.
َورذئود=پوو و ر نتش =پوو و زردنلور شووخ.
ُوز خوتل ارد اک ا ُ = خ برام خوتل پووووووو
شووووووت؛و ووه نخووتده خودوکونو  . .وهتووووے ،ار =ووج،
ار =و ،جکر ار اوج ،ار او ،جک.
ُورز-آُ -ورز=غوغت ،وور و فو ار ُ َ،ورز-نُ -ورز،
خ نو ے چهی گهو ښوووودنو = در اَ غوغوت کی
گ خی شنود.
ُورزداو= لرزَ ن.
رزښ=عووتد ر وے -ن و داس د ُ و = او ،ند
َو ِ
رزښ چ=.عوتد ق.ر ،ن=و
عوتد داشووووو ر َو ِ
االهنتتو چوږج= شنت الهد ن عتد کردَ .
ُورزُ -ورز=لرزهشانقهوتض نوتگهووتنی و غدر ارادم
خوت،د وه ،وت کوه خعنوالب بوت درد ،نراه اوووو و ې.ر
خو اوت ۈن چود= اوت وان خ خدلرزَ .
َورزهَ -ورز= در؛صو ر ،ورزه، -ورز ا =.در؛ص
ق.ر وے ُکر وه اکتوووو = پرا ،او در؛صوووو
خدکن .
ِورزیِِِن= -۱گووور شخوووتدهېر اورزَو و ا ،و
بُڅ= =گر و چوچه ،تم گر ر -۲پصوووونتلور
ووو،ج ،ازن دے=
کهش=ووور پصوونتلور و کهش
ُ
خوم ور پصنتلو ش ه ،ننرا بصوم . .وورج.
ُو ُرسِ ،و ُرس ،ا ُ ُرس ،روس= روس.
ُو ُرسِ ،و ُرس= روس.
ِو ُرس= ببُ .و ُرس.
ُو ُرسےِ ،و ُرسے ،ا ُ ُرسےے ،روسے= رووی.
ُو ُرسےِ ،و ُرسے= رووی.
ِو ُرسے= ببُ .و ُرو .
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َورښ= نغون شدر ب ؛صووتنېر جتش ودر بت نت علنی
 . Prangos ferulacea (L.) Lindlگودووت،وی
داروَی و بوخی نواحی جنوبی اَران او و که در
اب وونتی در درختن بسودترم از ا؛تالال خورد
اوت،تده بوده و قدقت ختع دم در جه شنتوتَی
رکدهووت گدووت،ی و ؛واص درخووتنی نن انجووت
گرفتهاوووو .در اووووتتن کهگدلوَه و بوَراحن در
کوه دنت به وفور جتشدر خی روَ که برام دا زده
خی شووووود کوه ؛طر انقراض و رَوب گونوه ،وتم
گدوت،ی و جوتنورم در کوه دنوت بسوووودوتر زَوتد خی
بتش و .جتش ودر ؛را َعنی یتبش ؛وردن برام انسووتن
در اوووووتوتن کهگدلوَوه و بوَر احنو ندز َوتفو خی
شود .؛واص داروَی :جوشدر فنلی او که از
گدوت،ی بوه ،ند نوت گرفتوه خیشووووود.وپ .څوتو
اکن= ؛و ،از اخستۈن ختل ارد وے وې،ې = نغون را
در درو خدکننو و در زخسووووتوتن برام چهوتر پوتَوتن
؛ورد خد ،ن .
َورښ-تهژیج= کسوووودکوه نغونو شدر بو ؛صووووتنې َوت
جتشدر به پص خی نورد.
َورښ-ځاو= درو نغون شدر ب ؛صتنې َت جتشدر.
َورغ= بجوتَی ،عوضشبوه عوضې ،از ؛وتارر ُوز
ا ُ وے ان ؛و دترج اپر اد= خ بجتم نن اووو
؛ود را فرو؛ت ر ُوز ،خ و اگلد ؛و پول انوو
زاښووو = خ گلد و را بجتم یرض ؛ود گرفت ر
ووو، ،ج = ب تار
در ورغ و َُ-ی،سوو -ارد ،بن ُ
و نزدَک بن م خی ش .
َورڤهنَ ،ورڤهنِد َورڤَنَ ،ورڤَنِد = جوشر ،ورد،نو
ښود ے خو-رد اد= براَ شدر جوش داد.
َورڤېنتاو= جوشتن ن ،جوش دادن.
َو َرم= ور .
ُو َرمه ،ا ُ َرمه=نن اوووو بت دو پدصوووهن کوچک. .
ی، ،رخه.
َورمه ِ = ووتلندووکَ ،کنو بد و جنگلیش Salix
Capusiiې . .و، ، ،خر د،ق و. ،
رورثتِِاو= -۱غلتدوو ن ،در گووش و الم غواووه
َو َ
؛وردن .خعوتنی دَگرش در گوش َوت لج َوت گرد و
؛وتق و غدرهې غلو زدن ،غواوه ور بودن ،شبوه
وَژه نتوې به ارفد ختنتَش شوو ن ،چ و راووو
رفت  ،پ و پد رفت  ،شخجوتزم ې زَوتده روم
کردن ،افراا کردن ،زَتد داشووووت  ،خلرو بودن
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َتشوو ن ،شن َت دود وغدرهې زبتنه کصوود ن ،اوج
گرفت  ،غواوه ورمشد.ابوتد.ې.ر ار اژناج ا ُ اد ؛و،
رورثو -ا ُ = در برف افتوتد و درنن غلطدو ر -۲
،و ،
ُ
پوتلدو ن ،پوتلدو نش بوت دووووو ېر څۈنو ا ،ر ښووووهه
رورث  ،نه دود ا ُ = ،ر ی رَکه در ترَکی شب
،و ،
پتلد  ،ندتفت ر -۳جلب وجه کردن ،عالینن بودنر
رورث و  ،اگنۈن ب
َو ،ر چدز څووه ،ر خو نووه ،و ،
زېووب ا ُ څووه=او چووه رینی بطرف خ عالینن و
رورثتتو،
ندسو و  ،به گنتن که بی زَب اووووت  . .پ، ،
پ، ،ورثتتو.
ِوروڤِجِِاوهِکِےِ ،وروڤِجِِاوهِِ =اَسوووووتووتدهر
اورودوجووتو،وکو  -ووه نووه-؛وهورېو = اَسوووووتووتده
قو،ک .
نند ورن  . .اڅلُ ،
اوروَجش اورَوووووتتوې= جتم پتره ،درز ،وووووراخر
ده ،و انڅه = بدتر اَ درز و را ب وز .
َوروئښِِِِتاو= -۱چر؛تن ن  ،کتن دادنر دے تج
ار ن ،ورو=تو ؛و ،اَ ،ک ووۈد=نن شوت؛ه را
در ن ب ر؛تن ت گر شود.
َورهق=ور .
ِورۈځِداوِ ،وریوداو=  -۱چوتق دادن ،پوتره کردن،
درَ و ن ،شووووکووتفت  ،دراند و نر اجرَووب اورَوداو
دهر ے َ َوت؟= نَوت دراندو ن جرا را َوتد دارمر
د ،دهښ اور ځ ؛وُ ،وز دُ ،؛صرو َ،ث و،ف ا ُ =اَ
رَسوونتن دراند و خ ننرا ؛و بهتف ر  -۲وَ،تتو-
ا و اورَووداوش اور ځوو اوې=بووتفوتو و درانودوو ن،
بدهوده گو زدنر وے نو َ گهو انسوووو  ،وافو
ا اور ځ َو= او به گ ؛ود اوتوار ندس  ،خی
بتف و خد ران شبدهوده گ خدزن ې . .اورَستتو.
ِورۈځیج=  -۱چتق زن ،پتره ک .
ِورۈغ=حرار ر حرار ن ر ،ر ار ن خوه َ،و ،
و شووتل خهَ-ئسوو =نزد حرار ن نه بدت که
شتل و نسوزد . .وۈز.
ِورېښتاو= پتره کردن.
ِورېښه = بزنر َت یے بت َک بد ه.
ِورېښیج= پتره ُک .
ِورېمتاو=اَسوتتد کردن ،ختن ن به اووتراح  ،بسوته
کردن برام د گدرمشخ وتل اوووو و ېر ؛و دوترج-
خترج اورېن -ا  ،؛و ُتووهُ -ختووه َ-اس وے
د ،در ؛،نهدن = او اوو -خسون را بسوته کرد،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

وشوووه-خوشوووه ؛ود راشاز اوووو ې پت،د کردشاز
داوتتن ،تې.
ِوریج=بب، .ورَج.
َوریج=یسون ؛ورد در زخد که یلهه نصو هشبدصوتر
لهک ود= در
بد دو جوَ ووهېر چئ ارځ ان و -ې
وی یلهه کنی از یسون زخد را یلهه نت شو ه خی
ختنن  . .رَژ.
ِورئزداو=کنتر نخ ن ،عتلی انجت دادن ،ر َه اږناک
ُ؛صوروم تی َ انڅودج ،اور=زج ،و =نن زن
کاله ؛و دو؛توه و ننرا عوتلی انجوت دادهر وے
وور ان ې بصهن لۈد -ن؟ -اور=زدې = در عرووی
اش ؛و ؛وان ن ؟-عتلی ؛وان ن
ِوریسِتاوِ ،وریوداو=پتره شو ن ،از  ،ج ا شو ن،
بتز شو نر خو پۈووتد -ا بصوهن نه انڅود ؛و،َ ،
جهل ،ث اوروَ = و پوووتد خرا ؛و ن و؛تی ،و
زود پتره ش و ر َ، ،نت اب ارق ،و پئ =  -ه جهل ،ث
اور=وس-ې = اَ نت شبن چنوسې بترَک اوو ،
چنوس ،تم و زود پتره خدصون  . .اور ځ او.
ِوریوداو= اَستتدن.
ِوریوداو= بب .اورَستتو.
ُوزُ ،و ِزک= ض .خ .
زارت= وزار .
َو َ
ُوزبَ  ،اُز ،بک= ازبک.
ُوز َبکے ،اُز ،بک = ازبکی.
ِوزداوِ ،وځداو= جتم ش و نر ،د اجنتو دادووووک ار
ُڤره ،څر،نوگشڅوه-ر،نوگې اوزد؟= اَ یسوووو خوتر
در دا؛ش کدسه چطور جتم خدصود؟.
ِو ِزداو= ؛تخوش کردنر وېڤ َتڅ او ُزد= ن شتن
؛تخوش ش .
َوزمَ ،وز = وزن.
زمن= -۱ونگد ر  -۲خصکش.
َو ِ
زمنے= ونگدنی.
َو ِ
ُوزنه یاسِِیج= کسوودکه خواد ؛وراکه را به اَال
خدهرد.
ُوزنِه یېج=خواد ؛وراکوهشبرام اَال ېر وېڤ َ=وش
چ ز،ن= -ان د ُ ا ه ،دت َ بتښوو وېڤ ارد=
زنتن در اَال خواد ؛وراکه داشوتن  ،بتز  ،برام
شتن روان کردَ .
ُوزنِه= خواد ؛وراکوه ،و ارکوت ش در اَال ېر ُوزنه
َ= خ ش ارد دود= خواد ؛وراکه برام نوردن .
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ُوزُ -وز=؛وزش ،جونوهو  ،حورکوو ر ُوز ا ُ دېوڤ
چدتووتتو ژَوج= خ دَ ن ؛زش اَ
خورځ،ک=
خورچه ،ت را دووووو دار ر ُوزُ -وز ا=.؛زَ ن،
جنه ق ،.حرک ق.
ُوزُ -و ِزک=ن،سوته-ن،سووته ،ب ون عجله ،به نراخیر
َو اغ،ه َ = ،نن ب ه ن،سوته-ن،سوته نخ ر شوخ.
کوتر اکن=و  ،وپ،ل،نوگ خوه -اکن=و = بوه نراخی کوتر کندو
و ورو ف ا نکند .
ِوزۈنیج= فهند ه ،دانتر اوز ندج ند = ند فهند ه. .
فهن تز.
ِوزېنتاو= دانست  ،فهند ن.
ِوزېنچاز=دانت ،دانسوته ،فوتحب ن؛رر َو ااق-خ
= او در ،ند کتر دانت او .
کتر
َوزیر= وزَر.
ُوژره دار= حجره دارشکلهه دارې.
ُوژرهُ ،وجره ،اُجره= حجرهشکلههې.
ُوژُ -وژُ ،وژهُ -وژ=جوش زدن ،غرغره کردن ،بوت
غرغرهر ق-و وے عرعق ُوژهُ -وژ دزد= عر
او بت غرغره خدزَزدش ختنن بترانې.
ُوژهنَ = نت حصره.
ِوژیوداو= برگصت  ،برگردان ن.
ِو َږسِ ،و َږسِِت= وووو  ،فوو ام پرواز پرن ه َت
ووونگ پر ت شوو هر َو َ ژَر وې،دَ ،ه او ،ږووو
ښوڅ= او وونگ را ان ا؛  ،نن
وو ؛و ،اد ار ،و ،
،
وو زده در ن افتتد.
َوس(کُد ارد)=،-۱د شبرام ووووگېر -۲ووووتک ،
؛تخوش ،نرا  ،؛نوش.
ِوسِپو ِ ،وسِپوند=۱وو جوَ ه افولی زخد ر خو
ادرا ؛و اووونون ؛،ښ نه-دوووے ؛و ،نُر ښوهب چد
ښو وڅ ا ج= برادر خ وو و جوم زخد را بسوووته
،
نکرد ،و اخصووب ن در ؛تنه درنخ ر و و ؛و دے
اوونون ،گر ې ا ُ = برو و و جوم را بسته کن .
ِوسپوند =۲وپشکلولهېنخ از پص درش شگوو،ن ،
غژگوتو و غدره برام پالس و رَسوووونوتنېر َ
اښووووڅ-ا ُ وے رد د،ک-چود ،دهتوووو ؛ود-رد
چود= خ َک کلوله نخ از پصوو شبزې براَ داد ،
اپو،وږځ
رَسوووونووتن برام ؛ود جور کردر َ
َ،س =َک وپ نخ پص او .
ِوسِِتاِ ،وسِِتاذر ُوسِِتاُ ،وسِِتاذ=-۱اوووتت ،اوووتتد،
اوووتت ر از اول ووو وې اووووتت ؛=ز= اول خدرون
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نزد اوووتت ر بو ش َ= -چ  -ئ اووووتت دُ،ج= در
بتز کردن بو ش اووتت اووتی-۲ .اووتت ،ن،نگرر پ
؛=ز څوه ووووو وے ،خو =ر اخ =ز اک =اگر
پد ن،نگر خدروم ،داس خرا ندز دز ک .
ُوستاُ ،وستاذ= بب .اووتت.
ِوسِِِِتاخ= ؛ودپسوووون  ،؛ودپرووو و  ،؛ود؛واه ر
اووتتخ س =.؛ودپسن ش ن ،؛ودپرو ش ن.
ِوستاخے= ؛ودپسن م ،؛ودپروتی ،؛ود؛وا،ی.
ِوستاذےر ُوستاذے=-۱اوتتدم ،اوتتدم ،اوتت م.
ِوسکو ِ ،وسکوند= چنگک ،چترشتخ.
َوسِواس=وووواس ،بد  ،دی زَتدر وے زار ان
ې = در دل او ووواس خدصود . .تش واش.
سِِوئر = کوزه ووو،تلی برام خسووکه،
ِوسِِئر ِ ،
روغ .
َوسِیهه=ووودله ،زن گیر خ ش پ وے وابسته=
وودلهشزن گیې خت به او وابسته او .
ُوش=بروشبرام رانو ن گوتوېر اه ژاوُ ،وش =ام
گووتو ،بورو ر اس ژاو ووه ُوش لوۈدو=و = بورام
گتو"وش=بروې خدگوَن ُ . .وشه، ،؛ .
ُ
ِوشتاو= گ کردن ،خ لوا کردن.
ِوشِِِِوا =  -۱شووووور دادن ،به زدن ،زَرو رو
یت نه-ووۈد= اَ نرخه
کردنر اَ اربُتوے -ه ب
پترو ب ون زَرو رو کردن ؛صوووک نندصوووودر -۲
،جو  ،اَو ؛و
زحنو  ،خرایهو ر و څوه نوه ُدو ،
ووجوو = اگور زحونوو وو نونودوهوود ،او
،خوکوت،وهو اپوتوئ ،
خکته را ر،ت خدکرد.
ِوشیج= کسدکه گ خدکن  ،کسدکه خ لوا خدکن .
ُوښ= ،وش.
َوښت= ،ص ش۸ې، . .ص ش۸ې.
اغ،ه ا،گه
ُوښِِِتاو= وووورفه کردنر به ُوښ ،خ
خهوک= ووووورفوه ب ک  ،ب وه را از ؛وا بدو ار
نکنیر ک،ته-ره-ښوهه ُوښوے ؛و ُوښوے= نت شوب
ورفه کرد و ورفه کرد . .کئ تتو.
ِوښتَ = اشتُک.
فنف= فنف ،صت .
َوښت ُم= ،صت ر ،وښت ُ ا
ِوښتېن= لی ،پصته.
ِوښتېن-ذهذیج= کسدکه لی َت پصته خدزن .
ِوښِتېنے= چهتر پتَتن ؛ورد شوتخ برام ب..شننهت
به بت برده خدصوووون تعلف لی را فروان در اول
روز ب ورن و چت شون ې.
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ِوښتیڅ زار= و د زارش و د وسکتونې.
ِوښِِتیڅ=  .و د وووسووکتون َت وووته وووسووکتون
در؛ت ه ام او و بت خدوه،تم وووته ختنن شووهده به
َت و به رنگ کهود که به نن و چصوو و ک،ترم
 ،گ،ته خیشووووود .اَ گدته بوخی خنتاق شوووونتلی
یتره نخرَکت ،از نالوووووکت ت بدصووووتر نواحی غر
کتنتدا و شونتل نخرَکت اوو َ .ت و ،ت از ؛تنواده
وووووتوه ،وت ،چنو گونوه از در؛ت وه،وتم کو ولوه َوت
بته،تم رون ه ،ندصوه ووهز ،سوتن و در زَروورده
 Oxycoccusاز ورده واکسدندو جتم خیگدرن .
و د ووسوکتون در؛ت ه َت در؛ کوچکی اوو
که ی نن به ،ص ختر و در ننونه،تم نتدر به 10
خرغی
ختر  ،خیروووو و  .بر ،وتم در؛و
شوووکش ،سوووتن و دو ت پنج ووووتنتدنتر اول دارن .
شووووهدوه بوه دَگر گونوه،وتم  ،Amelanchierاَ
در؛ت وه  ،گلهوتم ووووو،دو رنگی بوت پنج گلهر به
 ،نتپدوووووته و ج ا از  ،دارد .خدوه،تم بنَ ،ت
کهود رنووگ و َوت و خووتننو نن اواَوش ووت اوا؛ر
تبسوتتن ،بسوته به ووردم نتحده و ار ،ت از ووط
درَت ،خدرووون و نختده برداشو خیشووون .وپ.ر
ژَز= ،دز و د َ . .ترد.
ِتینن=  .از و د وووسووکتون ،ازچو و د
ِوښِ ِ
وسکتونَ . .تردان.
ِوښِِچِ ،وښ ِ َچ = زَر دَگی شحلقه م از پوو و
در؛ برام دَگ چ نی جور خدکنن ېر اوښووو  ،ک
ه دَک پے بیر ذېن= زَر دَگی را در زَر دَگ
ارب َ= =دَگ
خدگ،ارن ر دېک ه اوښوو  ،ک
را بتالم زَر دَگی خدگ،ارن ، . .چنههر.
ِوښچئرِ ،وښچئر = نرنج.
ِو ِښداو= بتز کردنشی،شې.
ُ
،
ِو ِښِذ َج =بتز شو ن ،بتز شو نیشی،شېر ق-ا یلف-
ه ،خ اوښوود ی،ت او اښوو، ،جک نه-وووۈد= اَ ی،ش بت
اَ کلد بتز شو و نی ندسو و ر َ ،لُک ب اوښووود ،ث
و = اَ ی،ش ب ون کلد بتز ش .
او اښ، ،جک ُ
َوښ-ذیِ َ ،وښِِِِِِت-ذیِ = ،صوووووتووتدش۸۰ې. .
،صتتدش۸۰ې.
ِو ِښښتاو=شتنه کردن.
ِو ِښښوږخ= شتنه.
َوښ-صدَ ،وښت-صد=،صتص ش۸۰۰ې.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ِوښِ ِکریج= وودخ و انهر دَک ان ،ب ترمششووخدنهېر
دے خو ې اس د،رث ،
ارف ئر چوږج= ووووودخ
خرا از ،ر دو ارف ودته کردن .
ِوښکَمبیج= حالجی ک شپص ې.
ِوښکیوداو= حالجی کردن.
ِوښکیمڅ= الدتف پص .
َ
ښِِِِکیمنِ = -۱الدوتف پصوووو ر -۲پرق برفش
ِو
انگلدسیsnow flake :ې.
ِوښوږخ= شتنه.
َوښِه :واښَ -وښِه ،واښ-ات َوښِه=؛  :؛ و
؛تشووتق ،علفر ق-و اچر ږج واښ-ا ،وښووه-ره
ز ،روَ ووۈد= آن الیاف(اسففن ) ظرف شفوی در
خس و خاشفا م ییدد دید وا -ات َوښفه اسفید
لَپ=امسفا لفف ییاد اسفت ما ارد واښ، -وښوه
جعم ېت= برای ما لفف جمع کنید.
ُوښِهن= وورفه ک ر عجب ُوښوهن ،و ناسو  ،خو
غۈږ ؛ود= بسوودتر ووورفه ک اوووتی ،گوش خرا
،
کر کردم.
ُوښیار ،اُښیار= ،وشدتر.
ُوښیار َگرے= ،وشدترگرم.
ُوښیارے ،اُښیارے= ،وشدترم.
ِوښیځ= کلد .
ِوښی َځ  =۱کلد ش؛وردې.
ِوښِِِِی َځِ =۲انت وخی .زبتن کوچک َوت ،خالزه شبه
انوگولودسوووویPalatine uvula :ې انوو ا کووچووک
خ روای شووووکلی اووو و که در حلق و در ب
نر کوت یرار دارد .اَ انو ا از بوتفو ،وتم پدونو م
به ،نراه بر؛ی غ د گوارشوی خ روای شوکش ،به
،نراه بتف ،تم ع وووالنی صوووکدش شو و ه اوو و .
وظد،ووه زبووتن کوچووک جلوگدرم از ورود ن و
خواد غ،اَی به درون بدنی اووووو که ختننو درَ ه
اپی گلو شبرچتکنتمې برام نتم او  .وپ.
َوص =وففر ،وفف ا=.وفف ق.
َوصهے=وفشر ،وفل ا=.وفش ق.
ِوصِِِو گهرُ ،وصِِِو َگر=گسوووتتخ ،عصووووه گر،
نتزگر.
ِوصِِو ُ ،وصِِو  ،وصِِو =د دخی خزاج ،عصوووه
گرم ،نوتزر ق-ااد و خو-رد ُ؛ ناسوووو = اَ
عصووه گرم و ؛وشو ننی نَ ر نه َ= ؛و ارد
َ،سو = شوونت در نتز و عصوووه تن اوووتد ر اوفووول
7
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ا=.د دخی خزاج ق ،.عصوه گرم ق ،.نتز ق.ر
ل،
خهک ،و -د ن ُ؛صوووروم َ،سو و =اَنق ر
نتز نک  ،و نهت خقهول اوتی.
ِوصو ُ ،وصو =،وس ،خلتزله ،ورو .
ِو ِصیَت ننمه= وفد نتخه.
ِو ِصیَت= وفد .
ِو ِضیَت=و،عد .
َو َ
طن دوست=وا دوو .
َو َ
طن دوستے=وا دووتی.
َو َ
طن=وا ر ؛و ارد ا؛، ،خ اک ٲ = برام وا
؛ود ؛و خو کند ر خ ؛و ا ُ لو ژَوج= اَ
وا ؛ود را بسدتر دوو دار .
َو َ
طندار=وان ار.
َو َ
طنے=وانی.
َوظیفه دار= وظد،ه دار.
َوظیفه دارے= وظد،ه دارم.
َوظیفه= وظد،ه.
وعده =۱وع ه.
وعده =۲وع ه ،وی  ،اَت .
وعده ذهذیج=کسدکه وع ه خد . ،
وعده َگرششخې=بب .وع ه ،گر.
وعده گهر=کسدکه وع ه خدکن .
وعظ= وعظر وعظ ا =.وعظ ق.
ُوغ= -۱زَتد ،؛دلیر = = زَتد ش نر ،چن اگ ار
ا ج= در ؛تنه شوتن خگ زَتد شو ه
وېڤ چد
ا ج، ،خ ،گ ،پتئ
او و ر  -۲کر زدهر َو گوښ و
وے= نن گوشووووو را کر زده ،خگ ننرا دور
بدتن از  . .فۈ  ،ل ، ،نه  ،اښ ُخ.
َوغغَسِِِِِِت= جدغ کصوووودوو ن ،فرَووتد زدن ،بو
زدن،غرش کردن ،زنگ زدن ،وووور و فو و ار َه
ک=نه خ ش ،رکهش ،وغل،سووت ن،یجه = نن ادتره بت
َک غرش از ووور خت گ،شوو ر ،وغل،سوو چد او=
جدغ کص ود ن ،فرَتد زدن ،بو زدن،غرش کردن،
زنگ زدن ،ور و ف ا کردن.
َوفا= وفت.
َوفات= وفت .
َوفادار= وفتدار.
َوفادارے= وفتدارم.
َوقتِاو=نواز ؛وانو ن ،بق بقو شفووو و ام کهو ر و
کهک َت گوقې.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َوقتینجه= خویتی.
ُوقسېنتاو= دل ب ش ن ،اوت،را کردن.
وقم= ورگردانر ند = ند ورگردانشدر ب ردې.
وقمېج= ورگردان ،درب ر.
وقمے= ورگردانی ،درب رم.
َوقَ -وق= فوووو ام "و و " کهوک َوت گوق. .
ی،ق،ره.
َوکیل=-۱وکدشر وکدش ،شت. ،
ُو ُولَ =نت خرغ دشوووتی ،که فو و ام " ُول ُول"
خد . ،
َو َولهن=در؛ص شخهره ،تې.
َوال َحو َ ،وال َحولے=والحول ،والحولی ،اوتیو ،
نراخ ر ،وال ،حول ا، ،.وال ،حول ا=.والحول ق،.
والحولی ق ،.اووتی و ق ،.نراخ ا؛تدووتر ق.ر
،وال ،حول اکن= ، ،نه پُڅ ه اخ َت د=شووونت اتی
کند  ،ب ه شنت  ،خی نَ ر ،وال ،حول ،والیُو ا=.
،وال ،حول ،والیُو ق.
ِوالغ دار=االغ دار.
ِوالغ=االغ.
َوالَوَ ،ول َهو=؛و اَوت از رس نجوت دهشحرف نو ا
در وی ؛طرې.
ِوالیَت=والَ .
ِو ِلچِ ،و ِلچ چیداو= فهر و حوفلهشکردنې.
انسو  ،دت-
ِو ِلچ= فوهرو حوفوله ،اتی ر و-ن
اده  = َ،و فهر و حوفله ن ارم ،بتز نخ م.
؛و-رد اکتووو = از
ښوووهد
ُول َچ =ان ازهر َ ،
چو برام ؛ود انو ازه گدر جور خدکنو ر ُول ،وک
اُ ،.ول ،وک =و ُ ،ول ،وک انجدڤو او=انو ازه کردن،
انوو ازه گرفت ر بعوو وېڤ نئ = جووتم ُول  ،وک
اکن= = بعو جوتم دکوتن ،وتم ؛وتنوه را انو ازه خدکننو ر
خ ارگ ُول ،وک انجودو = اَ چو را انو ازه
گرف .
ُول َچکے=ان ازه.
ُولچِه= دزدم ،وووووریو ر ُول وه ا =.دزدم ق،.
غوتر ق.ر ،ر چهی زور ن،تووووتوَو - َ ،گوهَ-
ُول ه چود= کسدکه زور برنخ  ،دَگرم را غتر
کرد.
ُولچهِ = -۱گوتزر ُول هوک بوتزے= وت ش گوتزې
دادنر بوتغ انو ب ،وه ز ،ې ُول هوک وېو،ې ؛و
ُول هوک بوتزَ = در بوتغ د؛تران جوان گوتز بنو
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خدکنو و ؛ود را گوتز خدزننو ر  -۲زنجدر پوت بنو ،
رَسونتن پتبن شبرام اوو و شوترېر ،و -ا ُ -ه نو اس
ُول هک در زاښو = ننرا ،ند حتال از زنجدر پت
بن ؛الص کرد .
ُولچه -باز= کسدکه ؛ود را گتز خدزن .
ُولچه -بازے= بتزم گتز دادن.
ُولچه -بازیج= کسدکه ؛ود را گتز خدزن .
ُولچه -بئښت= گتز دادن ،ت دادن.
َولَد=چتش ،فتو  ،رَب ش ه.
ُولَر=؛وا زخسوتتنی ،بی حسویر اښو دف از اخسوتۈن
ووۈد=خترخو در زخسوتتن ؛وا خدصوودر ند
دادے ابوت؛و ،ث څوه ند و  ،وے وه لۈد=  ":وت-
ووووو،ج"= ویتدکوه ند بو ون حرکو خی نصوووودنو ،
ُ
خدگوَن  ":و در ؛ت زخستتن اوتی".
َولَسِت=در؛صو ر ،ول،سو ا =.در؛صود نر اَ ژَر
ب=زېوب ا  ،ق-ااد د ،خو-رد ُ؛ =اَ ووووونوگ
بدزَب او  ،در؛ص نن ؛وش خی نَ .
لک ِت=روغ دانش از پووووووو در؛ و برام
َو َ
نگه ارم روغ در جتم خراو ېر شوخ .خ ش ه
ب=ښ از وې پۈووو و اک ٲ ؛و ،د،رون اک ٲ
غ ؛و ،ارب َو ار و=و =،شووووخ .خوت بدصووووتر
رو ،
روغ دان را از پووووو بد جور خدکند  ،روغ
در درون نن خی انو ازَ  ،و خی گو،ارَ در دا؛وش
جوم.
ولهه َمِت ،وله َمِت = -۱زن روحوتنی َوت شووووتهر -۲
اشوووووتوراق کونونوو ه ریو "بووتپودور،ووک"ر -۳بوی
؛دتلشکسدکه کترم را انجت ننی د ،ې.
ِولَم دار=بتر بر شبت کسی بت او و ؛ر...ې.
ِولَم=بوتر برم ،بردن چدزمشکسووووی بوت اووووو و
؛ر...ې.
ِولُنگه= شعله ن .
ُو ُ -و ِ ،و ِ -و = فو ام ن،سته ف ه  ،نجوار
ر د د ُ ؛و ،د ،ا ُ اده َ = اَنجت فو ام فو ه
بود ،و نخ ر ُولُ -ول ا =.بت ف ام ن،سته ف ه
ق ،.نجوا ق.
ِولهمبیج = کتبوسش ؛وا ونگد دَ نېر ښهب
زخ څه ووووۈد ،اگه ووووۈد ؛و
؛وږ ان ند
،و ا
لۈدو  ":اولهنهدجوک خو َ اولهنو "= شوووووب در
؛وا ند ؛و را ووووونگد بهدنو  ،ویتدکووه بدو ار
خدصود ،خدگوَ  ":خ کتبوس را در ؛وا دَ ".
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ُ؛وب ،لو
ِولهمتِاوِ ،ولهمبتِاو= انو ا؛ت ر دے
ل=ف اولهنب= بتالم او لدتف زَتد بدتن از.
ِولنخچ= پندر ؛صک نتش ه ،پندر کل  ،خ نر.
ووو = نن
ښِِڅ=خ نر شوودرر َه د
ِولنخچَ -
،
خ نر شدر چنه ش .
ِولنم ،ویز ات ِولنم= بتر ،لواز .
َوم=،وندرشو صوی "او ،نن و غدره" برام جن
َت شوی خونث در درجه دور در شوکش خسوتقد ر ،و
ان اخ ر پڅ دوتور ُ = اوشخث.ې  ،ختنن روبته
د داردر چتَ دود ،و ې ابراښوو =چتم نوردن ،
ننرا نوشوود ن ر ار،ی َ= ،و ان  َ :ارزَ ا و
پُڅ=او وهشفرزن ې داردَ :ک د؛تر و دو ب ه.
ِوناغ= پصو درشو ش در وی بتفت زود-زود کن ه
خدصودې.
ِونیرِ ،ونیرک= ن؛ور.
وورخ ِبڅ= چوچه گر شختدهې.
وورخ بُڅ= چوچه گر شنرې.
وورخ وار= گر وار ،خ ش گر .
وورخ= گر .
وورخ-بنست= پوو گر .
وورخ-رهنگ= گر رنگ.
وورخ-کُد= گر و وگ.
وورږ= تر ،نخ پصنی.
وورږ-وورږه = که و پتره ،پترچه پترچهر ؛و
چود= و پدرا،ن و را کووه و پووتره
ُکر ووه-
کردم.
وورڤ=جوووشر وور وېوو،داو=جوووش دادن. .
جۈښ.
وورڤ-ذئد ،وورڤ-ذئدَک =جوش ؛وردن.
ووږخ= گرده.
ووس= درافلی ؛تنه.
ووسېج= چو برام درافلی ؛تنه.
ووڤد ،وڤد=  ،،ش۷ې.
ووڤد-ذی = ،،تتدش۷۰ې،، . .تتد.
سهه = ،،وتله.
ووڤد-ساله ،ووڤدَ -
ووڤدُم ،وڤدُم = ،،ت .
ووڤد-مئستننج ،ووڤد-مئستینج=  ،،خت،ه.
ووڤِدے= ،،و وت،، ،و دانوه مر اس دېڤ خون=
؛و-رد زېو =از اَ ووووودوب ،وت ،،و دانوه م
برام ؛ود بگدرَ .
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وهِت-وهِت= لکنو کردن ،گنگی ،اللیر َو گۈل
وووو و = نن گنوگ لکنو کرده،
ار ،گوت
ُ
ارف پت،د رف ، . .و ، -و .
وهج= -۱دلدش ،اووووت الل ،بر،تنر َو ه دت و-رد
،ر-ر،ن ،گوث اښووووکدر = او بوتز براَو ،ر ری
اوووووت الل پد ا خدکن ر -۲یرض ،عه ر اه-را و-ن
چدز خو ، -و ااق-داس خو څووه اکن ؟=ام
برادر از و چی یر،وووو ار اوووووت کوه بوتالم خ
خدکنی؟ر و،ج لۈدو او= نهلی نصوووووتن دادنر و-نو
و،ج خه-لۈ =
عدن و ُ؛ه  ،و اشوووے کتر
،
از و عد ؛وبی و وووو  ،و حتال در کتر نهلی
نصتن ن ه.
وهذ -ض .ننهت.
وهرگ=برهر اس خرکهوب" اَخ" ،اس و،ر "داغ"
لۈد= = ؛ر " اَخ" ،و بره را "داغ" ف ا خدکنن .
وهرگِ -بڅ=بره گکشختدهې.
وهرگ-بُڅ=بره گکشنرې.
وهرگ-بنست=پوو بره.
وهرگ-بنستِن=از پوو بره.
وهرگ-جیڅ= ؛تنه بره ،ت.
وهر َگند=از بره ،گوش بره.
وهرئزداو= -۱زدن ،ل کردنر ب=ل زاښو ؛و،
و،ر=زدے وے= بدش گرف و او را زدر -۲شلدک
کردن ،زدنر ُوز ا ُ َ بُے و،ر=زد= خ َک ن،و
را زد شخ بتالم َک ن،وشلدک کرد ې.
وهزیج= شنتگر.
وهشِِِتاو= حرک نووووتنی ،نونگش در وی راه
رفت بت دو ،تې.
وهغداو= گرَه کردن.
وهغِد َِرم= گرَوه و فرَوتدر وے اغو،ه-نو انو وَو =
فوو و ام گرَه و فرَتد نن ب ه بلن شوو و ر و،ل ،ار
ا =.گرَه و فرَتد ق.
وه ِغن=کرَتنُک . .و،لدج ،نه اون.
وهغیج=گرَتنُک . .و ،ال  ،نه اون.
وهفیج= بتفن هر اگلد = گلد بتف.
وهم= و ، ،بد  ،رس و وا،نه . .واَنه.
وهِِن= ووتلوونوودووک ،بوودوو جوونووگوولوویش Salix
schugnanicaې.

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

وهنِگ-وهنِگ ،وهنِگ-وهن َ
گِ =بوه خصووووکوش از
جتم ؛ود بلن شوو نر از ؛و جتم  َُ-و،نگ-
و،ن ،گک ان وَ = خ به خصکش از جتم بلن ش .
وۈر-وۈر=صدا کردن شتر.مُ .ور.
وۈر-وۈره =ای شففتر(اشففاره به شففتر) مه
تو-رد څی تَمففاک = ای شفففففتر ،اینففه برایففت
تمباکوی تفخ(ای ترانه).
وۈغداو=گریه کردن ،همهمه کردن.
وۈ َ
سفت=
غسِت=فریاد ،گریه ،همهمه وے-ند
ُ
او فریاد ید.
وۈ = پص .
وۈ -ښَبیځ= دوب برای حالج یشم.
وۈ -ښېبیج= نداف ،کسیکه یشم را حالج میکند.
وۈنِن= یشم .
وۈ -وۈ َنِ =-۱یشففففمفالو(لبفاس) تو بفا یو
دسفف = یا یوت تو یشففمالو شففده اسففت  -۲کدر،
تفاریفچ(دشفففففم) تو-نفد-ېن تو څېمېن نُر َمم ی
دسفف = دشففم های تو امروی در یچ
خهط ت
خط خواندن تاریچ شدند.
وۈی ِولَق= بب .وای دول .
وۈی ِولے ،وۈی ِو ِلد = بب .وای دول .
وې َخ  -واښ= نو گدته دارام یف ختنن فوتبون
دارد.
وېذداو= ان ا؛ت .
وېرۈ کار= وَران کتر.
وېرۈ کارے= وَران کترم.
وېرۈ = وَرانر وېر ن ا =.وَران ق.ر وېر ن
س =.وَران ش.
وېرۈنگےَ ،ویرۈنگے= وَرانگی.
وېرۈنهَ ،ویرۈنه= وَرانه.
وې (شِِِِخ،=)wef-ووووندر .ننهتشوېڤ wev-به
شلنتنیې.
وے رویِِه گے= از ننطرف ،درننطرفشدرَووتېر
ااق-خهو ،ب، ،گلوه =َ-وے روَوه گ = اَ ب وه ،وت
از ننطرف درَوت اوووووتنو  . .خ روَوه گ  ،دے
روَه گ .
وے رویِِه یِِېِِج= از ننووطوورف ،از ننووطوورف
وتحششدرَتې . .خ روَه ېج ،دے روَه ېج.
وے رویِه= از ننطرف ،درننطرفشدرَوتې . .خ
روَه ،دے روَه.
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وے رویه= ننطرف ،ننطرف درَت.
وے(مذ =).ضفمیر(برای مَ ..وم) .او ،آن.م .در
حالت قریب"م " ،در حالت دور"وے".
َوی= حرف نوو ا .ومر وم َو اغوو،ه اشووووے ا، ،ر
ڎې =وم حتال نن ب ه ننجت خی افت .
ُ
َ خ=تار دو = یو او
ِویِاو=یو ر وے-نو َ
َک ختر بود.
وئب=درزه.
وئبتِاو=دور ؛وردنش در ویو یلهوه بوت گوتو ،وتېر
ق-و روشو ښودج بصوهن نه و=ه =نن گتو وورخ
؛و دور ننی ؛ورد . .اس ،او .
وئب-ڤوندَک=درزه بن .
وئبَ =درزه گکشدرزه ؛وردې.
وئپڅ= حصووووره بد  ،بد لهتس .حصووووره بد پروانه
کوووچووک وی اووووو و بووت نووت عوولوون وی Tineola
bisselliellaبووه رنووگ زرد کووه اول ب و ن نن
خعنوالب  ۱۲-۹خدلیختر اوو  .پروانه،تم ختده در
اول ،، ۳-۲توه از عنر ؛ود در ح ود فوووو
در خ ش ت؛وردگی،تم فرش َت وووتَر خنسوووجت
پصوونی خیگ،ارن ، .تم اَ پروانه در َکی از
خراحش عنر ؛ود بهفووووور »الروم درخینَن .
اگر ؛سووترا حتفووش از بد روم پصوو بتشوو و
ختوجه شوووَ ؛سووترا ووووط بد بتلغ فووور
نگرفته ،بلکه ووووووط نوزاد اوووو و َ ،عنی ،نتن
الرو کوه برام رشوووو ؛ود از پرو ئد خوجود در
پصووو لَ،ه ننوده و بت ند ن تر بر روم پصووو و
ح،ر داالن،وتَی در دا؛وش الدوتف بوه نن فووو و خوه
خیزننو و پ از هو َوش شووو و ن بوه بدو  ،دوبوتره
گو،ارم خیکننو  .بوه اَ ر دوب ،عو اد الرو،وت
افزاَ خیَتب َ .ک حصووره بد یتدر او و پ از
چهش نسوووش ،در ح ود  ۴۲کدلوگر پصووو را نتبود
کن و و در نتدجووه خدزان رَ وب فرش ندز زَ وتد
خیشوود .در کش دو نو بد وجود دارد که به پصو
فووووو خووه خیزن و - ۱:بد و ا لهووتس و عنوان:
عنوان.Beetle :وپ.
Mothر -۲بد ا یتلی
وئپ َن = بب .وئی .
ویت-ویت=بب .او  -او .
وے-تے ،وے-تیر= -۱بوتالم ننشننهوتېر وے -در،
وے چدو  -وېو،ې ُوس=بوتالم بوت نن ؛وتنوه در
خی ان و ازن و ر -۲اَنقسوووو  ،بووه ،ند راه، ،نووتن
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ُ
غن
راهرو= پ بهر ؛ ،،رغ ؛و ،وے -پ
َ= = ننهوت خدرونو ؛وتروغ بوتال و از ،نوتن راه بوه
غنو خدرونو  . .در درجوه نزدَوک "خ  ،" -در
درجه ووط"دے." -
وئخ کَند= رَصووووه ک  ،از رَصووووهر و=خ ک،ن ا= .
رَصوه ک کردنر و دے خه-ق ،؛و =ر =ز
ک ؛و ،بصوهن ،ث اښو  ،ن = و ننرا رَصوه ک نک ،
داس ا را دز ک و ؛و بهر.
وئخِ ،ولئخ= -۱وووووتَش زن گیش وووووتَش ؛ورد و
،ر خو نووه-
رَزه ؛ووتنووهې ،ختعلقووت ر َو اولئ
لهک ود= او براَ ووووووتَوش زنو گی را ننوتنو ر ب
و=خ ا= ؛را کردن ،ووووتَش زن گی را ربودنر
خوَ َ-ووه ب و=خ چود= اوشخووث.ې خرا ؛را
کردر ب و=خ س =.؛را ش ،.ب ن ووتَش زن گی
ختن نر  -۲اوَئ =رَصوووهر شوووغ.در  .د ،ار؛ و=خ
خو-رد داد= = رَصووه در؛ براَ نصووتن ب هر اس
.و ناهتل اس
و=خ ا =.از رَصوووه ق.ر شوووغ.در ،
و=خ چود= نن نهوتل را از رَصووووه کرد . .اوَئ ،
بُ .
وئذ -گهش= کنتر جومر ُوز ا ُ
در ښتد ،ج = خ
در کنتر جوم ؛وابد .
وئذ=جوم ،کتنتل ن .
ِچِ =جوَ وه په زخد زراعتیر کدښ نوه-
وئِذ َ
ې = جوَ ووه ؛ورد نندزننوو  ،نهووت
ې -ا
جوَ ه په خدزنن .
ِویِذ = گدوته ،نعنوتم جنگلی .عنوت کو،ی بوت نوت
علنی) ، (Mentha Asiaticaبت نعنتم خصوورفی
در وووهزم ؛وردن کتخالب خت،تو خیبتشو  .اَ دو
از ل وتظ شووووکوش ظوت،رم ،بو ،اع و خزه قرَهوت ب
شووهده به ، ،سووتن  ،ولی از ن؛ر اثرا درختنی،
نعنت کو،ی بسوودتر یوم ر اووو  .نعنت کو،ی،
از ن؛ر کوتربرد و ؛واص از نعنوت پرورشووووی َوت
خعنولی ،بس ودتر عتلی ر ،یوم ر و خؤثر ر بوده
و أثدر گ،ارم بتالَی ؛وا ،داشوو  .؛واص :اَ
گدته در داخنه،ت و ار ،تعت ختووووط روَ دارد.
بو و عطر بسوووودوتر نوتفو،م دارد و در کر ،وتَی کوه
برام پووو ووت؛ته خیشوون  ،خورد اووت،تده یرار
خیگدرد .اَ گدوته ،گوش،وتم رَز و نبی رنگی دارد
و یسون ،تم خورد اووت،تده اَ گدته ،گش ،بر و
ووتیه نن اوو  .رکدهت نعنت کو،ی نعنت دارام
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ختده ام به نت خنتول او و که احسووتس ؛نکی در
د،تن اَجتد خیکن  .خق ار خنتول در نعنت بسوته به
نو نن از  ۳۵ت  ۵۵درفو لددر خیکن که الهته
اگر نعنت دَر کن ه شوود ،خق ار خنتول نن ت ح ود
 ۳۰درف پتَد خینَ  .وپ.
ویِذۈځِداوِ ،وذیوداو=-۱جفدا کردن ،یفا کردن،
مثا جدا کردن مشفن و یردآلو ای یوسفت دے
دوذۈځ خوَ ،دم َورڤېن اُم= این بففاقال را ای
َم
یوسفتت جدا کن و من آنرا جوت بدهم -۲حالج
کردن(با دست یا کمان ،کمانده) یه نَ َمدے دودوید
خو ،ژیڤففدے= او(مفف )..نمففد را حالج کرد و
آنرا ریسید.
وے-رد= بب .وے.
ویرڤجن= جوشتن ه.
ِ
ویرڤداو= جوشد ن.
وئرڤِداو=-۱جوشففففففانفدن دففای وئرڤففداوے مو
درماد=مرا برای جوشففففاندن دای روان کرد -۲
گفپ یدن دیفد ددس َکتفه گهفپ ،دایم وئرڤفد= او کتفه
گپ است ،دایم گپ مییند.مَ .ورڤېنتاو.
ویر = یُےشگوو،ن ې.
َویرۈ =بب.وېر ن.
ویز= بتر.
ویز-تهژیج= بووترک شبووت کراچی ،اوووووو  ،؛ر،
خو رالرمېر دوترج= اووووو بوترک ر اس رېوش
ئو دے ؛هڤو  ،وه ر و ؛=ز َوت د= ،ندنکوه از
رَش پدتده ش م ،بترک نزد خی نَ .
ویز-تیژد= بترکصی.
وئزداو= -۱شووووسووووت  ،حنوت دادنر وے اغو،ه-
و=وزد=خو نن بو ووه را حونووت داد ر -۲کصووووتوی
رانو نشعهور دادنېر ی،و َ انو ې ،؛ دوووووو ؛و،
َ و ند ې ،و و=زد ا َ ،دو دوترج=ن ،و
انجود ؛و ،پترې وې،د= در قدیم قایق توتن(کشت
سفاده) را بسفته میکردند بعد ،دو نفرقایق(کشفت )
ران میکردنفد ،یفچ نفر اسفففففپ هفا می رففت ،و
لبور میفدادنفد  -۳یفا کردن ،جفدا کردن هففه ای
سفففن های میده به کمچ آب شفففسفففتن هفه ار
کَښفففت رې ڤُد خو ،وئید وم وے=در هفه ری
بود و آنرا شستیم.
َ
ویزښ= پصوووتتره ،پصوووتهشاز علفېر وَز ،ښ چد ،
وَز ،ښ = = پصتتره کردن.
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ویِزَ -کِنِیِج= بووترکو شجووالویېر ُوز ا ُ وَوز، -کونودوج
ناس = خ بترک شجوالیې ندست .
ویزِ -ولنم ،ویز-اتِ -ولنم = بتر وبسوووته خسوووتفر،
بسوته ،ت ،اشودت،تر وَز -اولۈ  -ه جع ې ؛و ،ادې
،څنودې انو = بوتر وبسووووتوه را جن .خدکننو و در
کجتوه خی ان ازن .
وئس ،ښاج ات وئس= ترساندن ،تهدید کردن.
وی = گووووو،ن کت،یش بع از خردن گوووووتله در
پوو نن کته پر خدکنن ت گتو شدر ب  ،ې.
وئښتاو= افتد ن.
ویښتاو= دو و پت زدن در شنتورم.
وئښِچِ -پتئوخ=ر،ت شو ه ،بی ن؛تر  ،بی خرایبر
،و پُڅ د ُ -ا  ،اشوے ُ
وو =پسورش بی ن؛تر
غله ُ
بود ،حتال کالن ش .
وئغ،ځیغ-ات وئغ=ا،وش و اوالدر دے ؛و ځدغ-ا
و=لو،ث برابر اکتوووو ُ ،؛وب= بوه ا،وش و اوالد ؛ود
رود گی کن  ،؛و او .
وئغداو=ب .ب .کردن ،فووو ام بزغتله کردن ،نتله
کردن ،ب .ب.ر َه و ،خی ل ،و=ل =گوووتله و زَتد
ب .ب .خدکن .
ویفتاو= بتفت .
وینتاو= دَ ن . .چدتتتو.
سِتاو= ب ث شو ن ،دَ ه شو ن،
وین َچ  ،وین َچ
ِ
سوله
غور و بررووی شو نر خ ،خج ال ان ه و ،خ ،
وَن  ،ک وووو وَ = در اَ خجل روم دو خسوووله
ب ث خدصود.
وینچن= -۱از فعش وَنتتو -۲،بت جربه.
ِ
ِویئش دار=رَصه دار.
ِویئش=رَصه . .بُ  ،و=خ.
ووسو = دووته از
ِو ِ
یئشِن=-۱از رَصوهر د،ووته ُ
رَصووه وووس و او و ر-۲بت رَصووهر اڅښ=گدته بت
رَصه..
ِوییښڅ= جتم وتَه دار ،ارف وتَه.
وے-یَن-گِه ،وے-یَن-گهِد=-۱ختهوتیی ،بوتیدنوتنو هر
َ د نوه َ خو-رد د،وک-چود-ا  ،وے- ،َ-
گهو ے وے-رد د،وک-چود= ده دانوه را بن داد،
و ختهوتیی را برام او دادر -۲دَگرشخ وتل در خورد
روزېر د=گوه-ره ؛و ا،نجۈ اکن= ؛و ،وے- ،َ-گوه
َ= =شوت نختدگی ؛ود
خ=ث ارد ووه تن ه-ث
بگدرن  ،و فه و؛ برون .
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ۈشه ،،ۈشهشه ،،ۈ  -ۈ = صفدا کردن گاو
رورڤَچ= بیا گاو قهوه ی وے ښفی ۈت -ۈت
ک یت یو ته یاذد= آن گاو را "ۈت -ۈت" صفدا
کن م آید.مُ .وت.
ۈښ ،ۈښ چیهااو= گرم کردن( دسففففتفان با تنفس
دهان) تو ذسفتېن ېن دښفڅاد ،ڤه ۈ دېک دکن اُم=
دسفففففت هفایفت خنفچ خوردنفد ،بیفا بفه آنهفا تنفس
بکشم.
ۈن= بف .
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