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َرثېنڅ=      یم ی (Gastropoda) انیپا  شکم باب شِق

ٔ  نم   یجانور یهااز رده تنان هسکنن.  رده  از شکاه

تنو     ان،یککپککاشککککم  ننم  از  حشککککماز،  از  پس 

  نی ها بٔ اآن بٔ  .اسکککک    یرده  جانور  نیتمبزرگ

و    نی میکٔ قسکککز  ز شکککود یپا گفنٔ مهاطم شکککم 

دارد کٔ  یقو  ییهاچٔیها ماهب.ن آن  ینسکتنا  طونن

رفنن« آن هز»راه  بککا  انجککا     هککاچککٔیمککاه  نیهککا 

هسکککنن. کٔ در   یتنانتنها نم   انیپا  شکککم شکککود یم

  ها،سکککٔیل  ها،حلزون  .کنن. یم یه  زن.گ یهشکککم

و   ،یی ایکدر یهکاانوا  صکککک.  ن،یزم  یهکاحلزون

تم در رده  شکک.هها از جانوران شککناهنٔچسکک  هاره

  کیکبمده هم  نکا   یهکاهسککککننک.  جنس انیکپکاشککککم 

  خی تکار    .دارنک.   یزو آب   یزهزاران گونکٔ هکا 

  رسک. یم  نیپسک  نیبٔ کامتم  انیپاشکم   ی  اسکنوواره

هکانواده وجود دارد ککٔ    ۶۱۱ انیکپکادر رده  شککککم 

تنهککا از طم  ۲۰۲   قی هککانواده منضمش شککککک.ه و 

امموزه  ان. ها شککناهنٔ شکک.هسککنوواره  یهابازمان.ه

ٔ  یهزار گونکٔ حلزون و ل۸۰هزار تکا  ۶۰  نیب   سککککک

  ٔ،یرفنار، تغذ  ،یکالت.شکناسک  ان. شک.ه  ییزن.ه شکناسکا

تول تککا گموه،   ان،یککپککامثککش شککککم   . یککو  از گموه 

  یدادن بمه     یکدارد و عزوم  یاد یکز  یهکاتفکاوز 

ٔ  آن  هکایژگیو   .دشککککوار اسکککک   یهکا مضک.اربکٔ هزک

 یتن هود دارا  م  یدر ز  یطورکلپا بٔشم   جانوران

هسککنن. کٔ بٔ کزک   یمومن. یدراز و ن  یهاچٔیماه

  ان،یپا  صک.  شکم شکون. یجابجا م  یآرامها بٔآن

پوشککککز نکاز     کیک  یتنکان، دارانم   ومیمکاننک. د 

آن   میاسککککک  ککٔ در ز  مونیدر ب  یو آل  ینیپموتئ

  ز نا  یادر شکتمٔ   یاز کمبناز کلسک  یسکنتم  ٔ  ین

چمهز    یچوونو ٔ  یکبمپکا   .جکا دارد   هکا ن یاز پموتئ

ٔ  شککککم  ها را راسکککک ، آن ایکبٔ چپ   انیکپاپوسککککنک

  شکنمیو ج.ا نزود  بٔ هم گونٔ ب  ییشکناسکا  توانیم

  انی پاراسک  چمهز دارن.  شکم   یسکوها بٔپوسکنٔ

تن هود را   تواننک. یهسککککننک. ککٔ م  ی تنکانتنهکا نم 

 وپ درجٔ بچمهانن.  ۱۸۰درون پوسنٔ 

  یسککککتز   ینوع  یجعفم:  (اهیکک)گ  یجعفم=بِِابِِر 

اسکککک  کٔ در انوا  وذا و سککککوپ مورد   یهوراک

معزون  بٔ صکورز    ی  جعفممد یگیاسکنفاده قمار م

 . یو فوا  شککود یتم و هشککک عم ککٔ و ممککم  م

  کیک  یجعفم:یهواص جعفم  دارد  زین  یاریکبسکککک

و   C نینککامی، وA نینککامیهوب و  اریککمنتع بسکککک

  ییمنتع وذا  ی  بٔ عالوه جعفمباشک. یم K نینامیو

شکامش   یاسک   جعفم  کی.فولیاز آهن و اسک  یهوب

ککٔ   بکاشکککک. یهود م    یکمه  در تمک  یلیدو جزء ه

در سکالم    هزنایب  ینضشک  یسکتز  نیموج  شک.ه ا

بککاشککککک.: روون فمار و    یهککاانسکککککان داشککککنککٔ 

جزء مه     نیفمار: اول  یهکاروون ..هکا یکفالوونوئ

   بکاشککککنک. یفمار م  یهکاروون  ،یموجود در جعفم

  ایک  ی ککککمور  یهکاهکا بکٔ نکا  روونروون  نیا

 از .شککککونک. یهوانک.ه م  زین  یاهیکگ  یهکااسکککککانس

 نیسککیسککنیمیبٔ م  توانیگموه م  نیمه  ا  تاز یتمک

(myristicin)زوننی، ل (limonene) وژنت، آلفا 

(alpha-thujene)    ا اوجکککنکککو  (eugenol)و 

حاصککش   یامواد عمککاره نیا  ظیاشککاره کمد  با تغل

العککاده  فوق  یهواص درمککان  یکککٔ دارا  شککککود یم

اسک  کٔ مشکص  شک.ه  یمطالعاز انسکان در .اسک  

مصمکککوصکککا     یفمار موجود در جعفم  یهاروون

تومورها    شیو تشککم  یمیگاز شککمش  ن،ی سککیسککنیمیم

   کنن. یم  یمی( جلوگٔیر  ی)مصمککوصککا تومورها

   یاسک  کٔ فعالمشکص  شک.ه یومید   ضاز یدر تحض

تمانسککککفماز را ککٔ مسککککئو    S ونیگلوتکات   یآنز

  کی باشککک.، تحمیم  یسکککلول   یاز تصم  یمیشکککویپ

اسک  کٔ   نیها اروون  نیا   یفعال ومید  از .کن. یم

کمدن انوا  مواد سککککمطککان زا مککاننکک.    یبککٔ هنث

  یو دود ناشک  واریموجود در دود سک  یهامنیبنزوپ

:  .هککا یککفالوونوئ   .کنکک. یاز زوککا  چوب کزککک م

  از بکاشککککنک. یم  .هکا یکجزء مه  آن، فالوونوئ نیدوم

ا  تککاز یتمک جعفم  نیمه   در  کککٔ   افکک  یکک  یگموه 

(،  apiin)نیکککئکککیکککآپککک  تکککوانیمککک  شکککککککود،یمککک

(  crisoeriol)و یسکوا ری(، کمapigenin)نیجنیآپ

 وپ ( را نا  بمد luteolin)نیو لوتئول

ک،   رق  جوره یی)یک    باپیثه ) بازے( باپیثر

 لتاس پیمکی ودیوم با لتاس زن( با ممد  

نوروز در   یاسککککک  ککٔ بما  یبکا  هوراک=بِا 

  .شکود یپصنٔ م  )و ب.هشکان افغانسکنان(مسکنانیتاج

در نوروز کلٔ پاچٔ گوسککفن. را   مسککنانیتاج ممد 

  سکککک س  کننک. یم  ٔیکو »بکا « ته  پزنک. یبکا گنک.  م
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  کیکشککککم  ومانیوکذا را بکا د   نیگمفنکٔ و ا  یهزکانم

ن.م  یمجا هٔ پیېنن      شکون. یم وپ ؛ گوښک  از ژ 

ښککار  کچشککچمک قمنیم ئم    ڤمن. یا مم حلی   قاق ممښ، ر 

دېکک هکٔ نېن=گوشکککک  و گنک.  ککٔ پصنکٔ میمننک.   

حلی   باقالی هشکک، نصود یا مشکنر را در داهش 

کوزه از طم  شکک  در تنور میوزارن. تا صککت   

؛ با  وېذداو= با  ان.اهنن؛ با  پئصناو=  پصنٔ شود 

 با  پصنن 

چکهککارمکغکز)نککا   بِِاکِِر  درهکک   چکهککارمکغکز،   =

 ( Juglansعلزی:

  دو هواهم یشوهمها= باجٔ، باکه

 = باد پنا) جیائیمٔ د  باد را بویمد( باد پرڅا

 =باد باد

اسکککک  هکاص مکذ ؛    -۲بهکادر، رزمنک.ه؛  -۱=  اد ربِ  

 بادرشاه بادر، بادربنک، بادرهۈن، 

= دوشکککی.ن دوباره کزی شکککیم بع. از بادوشِِِِر 

 دوشی.ن اولی)بمای اطفا ( 

= بادا ، نا  قشککککالق در قمیٔ سککککمچشککککزٔ  بادۈم

 ولسوالی شغنان 

= کسکککیمٔ از هود را کککی بننم میمسککک.؛ بادے

ناو=   بمتمی؛ بادے گممے= بمتمی کمدن؛ بادے س 

 بمتمی ش.ن؛ بادے چ = بمتمی کمدن 

ۈن  ادق  ینکا  علز) سککککونیان  ایکو    یروم  انیکاد   =ِب

Pimpinella anisum:) دانککٔ  یاهیککگ   یهککا بککا 

  کٔ انٔیبٔ راز  ٔیشککت  اریمعطم اسکک  و بسکک  اریبسکک

  یپزشکم   یکهن مورد اسکنفاده ها  مانیدر ا اهیگ  نیا

  سکککنانیممد  سککک  نیداشکککنٔ اسککک    در ب  ییووذا

مشکهور اسک  و    ونیدارد و بٔ باد   یاد یممکم  ز

تا کنون    مبازیاز د  یاد یزمورد عالقٔ و ممککم  

نان مصلوط و    میداشککنٔ اسکک  و بصمککوص در هز

  مهیاز ت  یروم  انیک  بکاد   شککککود یاز آن اسککککنفکاده م

  یسککککتز رنر، گالب   ییهااسکککک  و با دانٔ  انیچنم

  زی آن نو  ت  یشککککمش و کوچک کٔ قسککککز  فوقان

آن   ی( بم رواریبوده و پنج هط بمجسکککنٔ )ده شککک

هش    یهادانٔ اوالتا  ب  سونیمال  مشهود اس   انکا

  در صکابون  شکود یاشکنتاه گمفنٔ م  انٔیراز  یاریشک

چن.   اهیگ  سکونیان  شکود  یاسکنفاده م  اهیگ  نیاز ا  زین

 اد یکز  یهکای.گیکبم  یدارا  ییسککککالکٔ و بلنک. بکا بمگهکا

آن از   وهیم  .اسکک    نمانٔیمناطق م.   یاسکک  و بوم

شک.ه کٔ هم  شیشکمش تشکم یدو بصز )فن.قٔ( گالب

سکککتز و قسکککز    یمونیقسکککز  ب یبصز آن دارا

بکوئک  اسکککککک  مهیکتک  یککزک  یداهکلک مکعکطکم   یو  و  تکنکک. 

 وپ دارد 

 اگزمایا   سکمطان پوسک  جای بیزاری    خوږ   باذ

 در ب.ن 

 = از دس  دادن، رها دادن داوئباذ ذ

 = سمطان پوس ، اگزما باذ

بمای درمان سکمطان پوسک  یا  = گیاه  واښِر -باذ

 اگزما 

=هیز  هشککک یا تماشککٔ چوب کٔ با آن باذۈڅگر 

 آتز در می.هن. 

= بار، ممتتکٔ؛ یممتارے نٔ پنښکککک   مو حا  ۱بار

مهنکر== یمتکار پمسکککککان نممد ککٔ حکا  من   هم

 چطور اس = 

 اجازه، رهم ؛ اجازه حضور نزد شاه  -۱=۲بار

.ی  انک.ېن پکاز سکککککای   -۲یکا امیم؛   ن  ن همچ دادن؛ قکم

سککالی یی پیذ یا  و پیذ رعی  ارد همچ ناد= در 

  ق.ی  پاد شککاهان بمای رعی  سککا  یمتار یا دو بار

 همچ می.ادن. 

 بار، معزولٔ  -۳بار

 = باربم، بارکز باربرث

= تنکاب، ریسککککزکان بمای پیچکانک.ن بکار،  بِارپن 

 معزولٔ 

ک  = باریک بارق

 = بارکز بارکرښ

 = بارکز بارگیث

 =بارنامٔ بارننمه

 = باروز باروت

 = باران بارۈ 

 = بازار بازار

 = بازهواس  بازخاست

رگن   =بازارگان باز 

 = بازگش  بازگرښت

 بازیچٔ  = اس  هاص ۱بازېچه

 = بازیچٔ)اشیای بازی( ۲بازېچه

 =بازی گم گهث بازے

 = بازی بازے

 = باسنان باستن 

 = باسنانی باستننے
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  یسکم  با نا  علز چشک  پشک  سکنر  =گ څج ِش   باِشه

Lanius collurioگوشکنصوار از   یسکان، گنجشکک

  شکنمیپمن.ه در ب نیاسک   ا  انیچشکزهانواده  سکنر

مثش پمداهنٔ و    . یبٔ تول  ایمناطق اروپا و ومب آسک

نواحزمسککککنککان   ضککایآفم  یمیگممسکککک  یهککا را در 

سکم  از جزلٔ پمن.گان  چشک  پشک    سکنرگذران. یم

 ومیاما از آنجا کٔ د   ماسک  یکت  یاینانیمهاجم بٔ بم

کشکور مشکاه.ه نشک.ه آن پمن.ه در آن   نیزاد و ول. ا

ٔ  یکانضماش   یهکارا جزء گونکٔ شککککزکار  بکٔ  ایکنکانیبم افنک

  «،ی سککککنیتنو  ز  یآورده و در طمح »اقک.ا  بما

  نی ان.  درعکمده  زیش.ه ناموذارمحافن    یاپمن.ه

  ای نان یحفاظ  از پمن.گان بم  یحا  انجزن سککککلطنن

جفک  از  کیکاعال  نزود ککٔ    ۲۰۱۰  نکامتمدر سکککک 

مکمککانک  نیکا در  دارتکزکور   یمکصکفک  یپکمنکک.ه  در 

مورد در نو     نیانک. ککٔ نصسککککنکمده  یآورجوجکٔ

  رود یزمکان بکٔ شککککزکار م  نیتکا ا  ۱۹۷۰هود از  

  ۱۸تا    ۱۶  نیسکم  بچشک  پشک  سکنر  مشکصمکاز:

  ییپمهکا   یطو  دارد پمنک.ه  نم دارا  منمیسکککککانن

  یبک.ن بوده و سککککم   ییبکان  ٔ  یکرنکر در نکاحسککککم 

  انیاز م  یاهمنویدارد کٔ نوار سک  رنریهاکسکنم

بک.ن پمنک.ه    نیمیز  ی  پمهکاگکذرد یچشککککزکانز م

و    اهیسککک  یکزمنر بوده و د  آن نضوشککک  یصکککورت

 یجوان دارا  من.گاندارد  پمن.گان ماده و پ . یسکککف

در قسکز    شکمشیموج  یبا هطوط  یاقهوه  ییپمها

  یبک.نشککککان نصود   نییپکا  یبک.ن بوده و پمهکا  یبکان

  شککککمکشیموج یهطوط زیرنکر اسکککک  ککٔ آنهکا ن

پمنک.ه گوشککککنصوار بوده و از   نیا  تغکذیکٔ:  دارنک. 

حشککککماز درشکککک ، پمنک.گکان کوچکک، قوربکاوکٔ،  

نکنکک. یم  ٔیککجونکک.گککان و مککارمولککک تغککذ    زی   او 

گمفنن شککمار   یچشککزان بماسککنر ومیهزچون د 

آمک.ه و پس از گمفنن آن،   نییهود از ارتفکا  بکٔ پکا

  یها   یسکک  یزیت  ای  اهانیگ  غیهود را بم ت  ی.هایصکک

ٔ  هورا  را بما  یهاردار او دارن.   یکٔ نضز گنج

سکم   چشک  پشک  سکنر  :زاد و ول.    کن. یم  زانیآو

کٔ در آنها دره   یاشکک.هباز کشکک    یهانیدر زم

مثش   . یزالزالک و نسکنمن وجود داشکنٔ باشک. بٔ تول

 وپ   پمدازد یم

ِِه  :ینا  علز) (ضوی)پ  غویپ= باشککککٔ)پمن.ه(،  باشِِ

Accipiter brevipes) )یکوچم   یپمن.ه شکمار  

  یدر مناطق جنول   ضویپ  .اسک    انیاز هانواده  قوشک

  کن. یم  یگذارتص   ٔیتا شکمق روسک  ونانیبالمان و  

از   تمیجنوب یبکٔ نواح یگکذران  زمسککککنکان یو بما

  مهاجمز کن. یمهاجمز م مانیممکککم تا ومب ا

بم   ضویپ  .شککود یبزرگ انجا  م  یهادر دسککنٔ  ضویپ

تص     ۵تکا    ۳و    کنک. یم  یسکککککازدرهنکان ننکٔ  یرو

و  گککذارد یم پمنکک.گککان کوچککک، حشککککماز  از    

و در شکککمار بم عنمکککم    کن. یم ٔیمارمولمها تغذ 

 یشککککمارچ  کیپمن.ه   نیا  .دارد   ٔیتم  یمیگوافش

پهن کوتکاه و د   دراز اسکککک ،   یهکاکوچکک بکا بکا 

درهنککان    انیککمککانور در م  یکککٔ بما  ییهککایژگیو

دارد و ماده   یبٔ قمق یاد یشکتاه  ز  ضویمناسکتن.  پ

    ی تشکص یاز ماده  قمق  توانیم یآن را بٔ دشکوار

بککا  و  ککوتککاهکنکم،  دمکز  و    زیکهککاداد   درازتکم 

  یآن را ظاهم   نیزاسککک  و ه یاز قمق  زتمیتنو 

تا    ۳۰نم   یضوی  طو  ب.ن پبصشک. یمانن. م-نیشکاه

ٔ  اننها  زنمیسکانن  ۳۷   ۷۶تا    ۶۳دو بالز    یو فاصکل

هکا بزرگنمنک. امکا اهنال  دارد  مکاده  منمیسکککککانن

  نی م ی  سکط  زسک  ین  یان.ازه  دو جنس در ح. قمق

  یو رنر چشکک  و   اهیها سککنو  با   .،یها سککفبا 

کککامز زرد   هککانواده  نیپمنکک.گککان ا  ومیهزچون د 

  سکککط   . یگمایو قممز م  یابلمٔ بٔ قهوه  سککک  ین

و پمن.ه  ماده   یسکککمب  یپمن.ه  نم هاکسکککنم  یپشکککن

 وپ اس   ی وال یهاکسنم

 = باشی، سمدار، رئیس باشے

 = باطش باط ل

 = باطلٔ باط له

 = باغ باغ

 = بمادر از طم  پ.ر یا مادر ڤقثاد -باغے

 = هواهم از طم  پ.ر یا مادر ۈخ -باغے

 باقیزان.ه = باقے مننده

 =باقی باقے

=بالز، بالین؛ پوښکککا  ښکککئی.او تیم هو پی  بالرښ

بیم وېذېن هو سککککاف نن= پوشککککا  ایمٔ در زیم 

 هود هزوار میمنن. و می هابن. 

ن  و سکککا  بالقغ ذه ین. وې  سککک  = بالغ؛ وهڅ از و 

پی تیم هٔ ڤ .= دهنم و بچٔ ایمٔ سکککن و    ۱۴اس 

 بان باش.  ۱۴سا  شان از 

 چمز = بالقَه

= باور دره) در قشککککالق دریېڤدرې ڤ  دره  باور

 شغنان( 
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 = باور: باور کمدن چیداو باور: باور

 = بای، سممایٔ دار ۱بای

جنن ېن  ۲بای = سکورا  کالن در سکنر یا کوه؛ ښکم

ار بای درون امږیڅ= گاو ها)نم( در زیم سکوارا   

 کوه نشسنٔ ان. 

نکا   ) یبکادنجکان روم ایک یگوجکٔ فمنو-۱=  ِباۈقڅجن 

از یکمکی    ( Solanum lycopersicumعکلکزکی:  

بو و  رنر و هوشسکککم   یاوهیو با م  جاز یسکککتز

و    یجنوب   یمکایآمم  یبوم  اهیکگ  نیآبک.ار اسککککک   ا

بٔ    ایاسکک ان  یدوره  اسککنعزار یاسکک  کٔ ط یممکز

  اهیگ  نینضاط جهان مننضش شک.  انوا  مصنلې ا میسکا

   شککود یامموزه در سککماسککم جهان پمورش داده م

بککاوتککان   «یالتنککٔ »گوجککٔ فمنو ننم عل   و    یاز 

محسکککوب    جاز ین.اشکککنن هسکککنٔ در دسکککنٔ سکککتز

در عل     یککٔ گوجکٔ فمنو  نیبکا وجود ا   شککککود یم

در عل     شککککود،یم یتلض  وهیم کیک  یشککککنکاسککککاهیکگ

(  جاز یبار )سککککتزعنوان تمهاول  بٔ  یکشککککاورز

  انی بادنجان   مه  یبٔ ت یفمنو  گوجٔ .شککود یشککناهنٔ م

عل    بٔ  چن.سکککالٔ اسککک    اهانیتعلق دارد و از گ

و    قی مو ککککو  تحض  اهیکگ  نیا  ،یاقنمککککاد     یکاهز

  کی قمار دارد و در عل  ژنن   یاریبسکک  یهاپژوهز

   شکککود یالوو شکککناهنٔ م  اهانیاز گ یمیعنوان  بٔ

بٔ    ۱۹۹۰در سککا   اهیگ  نیشکک.ه بم اانجا   ضاز یتحض

ٔ  ینو  تمار  نینصسکن  . یتول ممکم    یمجاز بما  صن

  گوجکٔ   . یکانجکام مکایمنحک.ه آمم انز یکو تجکارز در ا

اسکک     موپنیو ل  یسکک  نینامیسککمشککار از و یفمنو

طور  بکٔ  ،یمصنلف  یهکاامموزه بکٔ روش  وهیم  نیا

وذا،  ٔ  یکته  یاز مواد نز  بما یمیعنوان  بٔ ایکها  

و بصز    شکود یممکم  م  ی.نیانوا  سکس و نوشک

از کشککورها    یاریممد  بسکک  ییوذا   یاز رژ یمهز

  اهیکگ  نی  کشکککک  و پمورش ادهک. یم  شیکرا تشککککم

همنار را   ونیلیح.ود سکٔ م  یمسکاحن ،یکل  ورطبٔ

  سکو کی  کیاسک ، کٔ نزد بٔ هود اهنمکاص داده

بار در جهان  کش مسککککاح  مصن  بٔ کشکککک  تمه

  )بادنجان سککیاه(بادنجان   بای نجۈن -تئم  -۲؛  اسکک  

از   یهوراک  یاهیک( گیعکاد  زیبکادمجکان )در گو  ایک

  اهیگ  نیکٔ ا رسک. یاسک   بٔ ننم م  انیبادنجان  مه  یت

در تزکا     اهیکگ  نیا  اسککککک  هنک.وسککککنکان بوده  یبوم

  کن. یرشک. م  یمیگممسک  زٔیو ن  یمیمناطق گممسک

  رسکک. یم  زین  منمیسککانن  ۱۵۰تا    ۴۰ارتفا  آن بٔ 

 وپ 

رِث عکلکزک)بکتکم  =بِر  ( Panthera Tigris ی:نککا  

  ای آسک  یسکانان و بومگمبٔ  مه  یجانور از ت  نیبزرگنم

منم و وزن آن   ۳تا   ۲/۷اسک  کٔ طو  ب.ن آن بٔ  

ٔ  ا  نیتممه    رسک. یم  لوگم یک  ۳۰۶بٔ     نی مشکصمک

-هز قممز  یرو  مهیت  یعزود   یهککاجککانور، هط

تم  روشککککن   نیمیز  ٔ  یآن اسکککک  کٔ در ناح  ینارنج

  ییو پاها   یعضککالن  یب.ن  یجانور دارا نیاسکک   ا

بلن. و    یموها  یاسک   ب.ن بتم دارا  مومن. ین  اریبسک

  اهیکسکککک  یهکاهزماه بکا هط  ،یبّماق بکٔ رنکر نکارنج

ٔ  بتمهکابکاشککککک. یم  یعزود  تم از نم بزرگ  ی  جثّک

ٔ     یرو  یموها  نیماده اسکککک  و هزچن  یبتمها گون

  مبت   یها  دن.انباشککک. یبتم نم بلن.تم از بتم ماده م

جانوران    انیدر م  زیاسکک  و دن.ان ن  یقو  اریبسکک

اسکککک   طو  تا  دن.ان بتم بٔ    نیبلن.تم یهشککککم

 .رسککک. یم  منمیلیم  ۹۰تا    یو گاه  منمیلیم  ۷۴٫۵

سکا  عزم  ۱۰-۱۵  نیباغ وحز بتمها معزون  ب  در

درقفس تا    یوحشکککک  یایکٔ التنٔ از ننم دن  کنن. یم

بما  نیا   کننکک. یعزم م  ۲۰ هود قلزمو   یجککانور 

و تنها اسکککک  )بٔ    یو عزوما  اجنزاع کن. یم  نییتع

اما  کن. یم  یکٔ بٔ صکورز مسکنضش زن.گ  یمعن  نیا

  ننکٔ یحن  ایکمنطضکٔ   کیکهکا در  آن یمجمدهکا  یگکاه

بتم   یزن.گ  طی(  نز  اسکککک  تا محکننک. یم یزن.گ

شککککمار آن را   یازهایباشکککک. تا ن  یبزرگ یفضککککا

هلق بتمهکا بکاعکد شککککک.ه تکا در   نیبمطم  کنک. ا

ها با انسککان دچار مشککمالز آن   ،یمناطق پمجزع

 وپ  شون.  یج. 

 =  تمٔ ساه  ب.هشان افغانسنان بررثۈ ، قڅاوې=

 =ب ، مجسزٔ ب ت

ک  = محش نوه.اری لتنیاز در ایالق بقجارر

عا ، پوزه بن.، پنفوز بن. بقجازگ  =ک 

= محلی، بومی، هزیشککککٔ، در ب څِجاکے  ِجاۈرےے،ب  

 یمجا ب.ون حمک  

 = زیم بغش) کناب در زیم بغش گمفنن( بقجوږ

 = سوهنٔ بقجیس 

= کنک.ه درهک ، کنک.ه ایمکٔ بعک. از قطع ب جیسِِِِِ 

 کمدن دره  می مان. 

 دان  = کثاف  دۈ  بقجین

 دانی  = کثاف  ےدۈن بقجین
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 ها  بسنم حیواناز  ؛= کثاف  بقجین

  شغنان = ب زچ ، نا  قشالق در قمیٔ بهشاربقځ خ

غځر   = احساساتی، ب. قهم بقځ 

 = ایسناده بقځ ق

 = نزمی بقځیښ

 = کلو  شمن چوبی بقزۈ ، بقځی 

 = بز)نم(، قچچ ب  ، ب چه 

 = ص.ا دادن بز ب چچه

 = شاهچٔ برچر 

یِۈ -بِ   دو کِق بکیکن  چکوب  حکیکوانککاز)  جککای  بکع   =

 هانٔ( سنون 

 = بچٔ ها بچگله

 = بچٔ دان، رح ، زه.ان دۈ  بچه

= شکککو ، مزاقی، زرنر) بیشکککنم اوقاز بچه غرث

 در کود ( 

 = بچٔ بچه

 = در وق  اظهار گ ی با هزسا  بچنن

 = بچٔ، چوچٔ ب =، بق=

 = بچٔ ها  بله-ب =

 = فامیلی، بچٔ دار بله دار-ب =

پوسک   =نشکٔ بز یا گوسکفن. ب.ون سکم،  بنسِت برخ

له   هٔ سکم ،  و د  و جوم؛ ق.ی  ان.ېن هنښکی ط 

بمخ بۈسککککک  ېن هو قنی= در قک.ی  وقنیمکٔ بمای  

بمخ بۈسککک ڤ    هواسکککنواری میمفنن.، هزمای هودڤ

 میتمدن. 

 = جن، روح ناپا  ب خ، ب خ 

 = بصار بخار

 = بصاری بخارے

 = بص ، نمی ، قسز  بخت

 = جوان، بالغ ب ختاک

 = ت  و لمزه برختر 

 = بصنیار، هوشتص ، نیک بص  برختیار

 = چس ی.ن، مزاح  ب خ 

ښ  = بصشز برخښق

ل  =بصزش)مصزش( برخمر

 = بصیش برخیل

خِیِِه آجک=بکصکیککٔ،  بِر بککا  دراز    یهککا  .هیککدوهکک  

  د  یوطونن

 = ب. ل ، کج ل  بد لهف 

 =ب. برد

 = الحان، هزان لحنٔ رفنن بدرو، بدررو

 = ب.هشی بدښخے

 ارزش؛ ~ پو = پو  ب.  = ب. ، نا بمار، بی  بردرل

= ب. افسککار، اسکک ی کٔ بزشککمش افسککار در بردلرجنم

 دهن آن ان.اهنٔ میشود 

کوچک    یپسکنان.ار  مایپا  ای  د یهمگوش ب=مر ذر بر 

گمد و ب.ون    یهاکوچک، گوش  اریبسکککک  ییبا پاها

ٔ  مصنلې همگوش ب  ۳۰د  اس       ییشناسا   د یگون

 Ochotonidae آنها در هانواده   یشککک.ه کٔ هزو

ٔ  همگوش   یوذا  .من. یگیسکککانان قمار ماز راسکککن

  اهانیگ میها علې و سککاهمگوش میآنها مانن. سککا

  یعلفها   زییدر طو  تابسکککنان و پا  ماهایاسککک   پا

آور جکزکع  را  ٔ   یهشککککککک  هککانکک در    یهککا ککمده 

مک  ینکیکمزمکیکز طکو     ککنکنکک. یانکتککار  در  سکککک کس  و 

  .کنن. یممکککم  وذاها را م  نیبلن. ا  یزمسکککنانها

  می سککککمدسکککک  یدر نواح  واناز یح  نیا یزن.گ محش

اسک   نا    یشکمق  یو اروپا یشکزال  یمایآمم ا،یآسک

( گمفنٔ  یتمیسک ی)اهال  یه  از زبان تونغوز  مایپا

 Ochotona)افغکانی  د یهمگوش ب  اسککککک  شککککک.ه

rufescens)  وپ  آنها اس   گونٔ هاییمی آز 

میک.هنک. تکا  میز علې بمای گکاوتوز میک.ه یکا= بِقذۈ 

  بٔ راحنی آنما ب.وشن. 

 = بسنٔ ش.ن، بسنٔ کمدن بقذۈڤداو

 = ایجاد کمدن، بنیاد گذاشنن بث پا چیداو

= هیم اسک ، چی کنی، هیچ چیز کمده کهڅد م  -بث

 توانی  ینز

 =بحم ۱برث

 = قفس سینٔ ، دامنٔ کوه ۲ثبر 

 =ص.ا کمدن گاو ها در وق  قلتٔ ۳برث

 = بمابم بثابث

داو = ککامیکاب شککککک.ن، موفضعیک  بک.سککککک  بثارچِی

 آوردن 

فممکان جزع آوری پو  یکا مکا  از  ےتآبرثآت، برث

 مد  م

هات آت، برثر  = راح ، دل ذیم برثر

 = ممم ، هزینٔ بثآمد

= تسکزٔ زین اسکپ) تسکزٔ پیشکموی اسکپ تا  بثبڅد

 زین بطم  بان رفنن بٔ عض  نمود( 

 = والزغا ، جنجا  بث-به-بث

 =بنیانوذار بثپاگث
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 بم) بضٔ( -= بمب ثتاو

  ، گمه کور= پیچ و ه ، گیج ش.هبثتئپچ 

 = دیوار بث  

 = تحزش، حوصلٔ بثداښت

 = بمده، کنیز، وال  بثده

 = لزی.ن ب ثزداو

= بمزو)شکککغنانی(، نواسکککٔ رسکککن ، پسکککم  بثزو

 سهماب 

   = لمزه اعماب ب ثز، ب ثزست -ب ثزه

  خی بٔ تن سکمو   ی:مو شکض  : بچمزسک  چی.او=ثزِستب  

مو    زیبٔ بمجسکنٔ شک.ن محش رو یمو شکض ؛ شک.ن

  یدر سط  پوس  فمد اشاره دارد و معزون  هنوام 

مانن.    . یو احسکاسکاز شک.   یفمد تجارب قو  کیکٔ 

را   یجنس  یصنویانو  ای  یو سکمهوشک یتمس و شکاد 

  نی ا  یاصکطالح پزشکم   ده. یر  م کن.،یتجمبٔ م

  horripilation  ایک  cutis anserinaمو ککککو   

پوسکک     یبم رو  ینو  بمجسککنو  نیا جاد یااسکک    

  کی در انسککان تح  اسککنمس اسکک  کٔ بٔ عنوان  

و احنزان     شککود یدر ننم گمفنٔ م  یمیپاسککخ تحم

  کی نو  بشکم دارد     یتمامل  یهایژگیدر و  شکٔیر

 زیاسکککک  ککٔ بکا افزا  نیآن ا  یاممکان محنزکش بما

پوسک     یمونیبٔ دا  افناده در سکط  ب  یمض.ار هوا

بزرگنم و    یبما  یبشککم عامل  اکانین  یمزلو از مو

تمسککککان.ن   یآنها بما .نیتم بٔ ننم رسکککک  یتهاجز

 وپ اس  بوده انیشمارچ

 = پیچ و ه ، گیج ش.ه بثزۈن

ش نان بقث ښ  = بچمچ

 = تیلٔ  برثغه درخ

ک  = باریک بقثق

څ، ثگ =ب   ثق  =حجمه، اتاق کق

 = بمگش  ۱برثگرښت

 دوباره بیزاری ت  = بمگش  ۲برثگرښت

 = بمگشنٔ برثگرښته

 = حذ  کمدن، محو کمدن برثم ذئد، برثهم ذئد

 = بممٔ)آل  نجاری( برثمهی

ن   = بمنج)آهن( ۱بقثق

ن   = بمنج)ولٔ( ۲بقثق

 = گمدان.ن، دور دادن برثنئیداو

 = بموز بقثوت

 = نالٔ گمگ بقثوچ 

 = نالٔ گمگ بقثووهن

 تلصان = نو  تلضان ، بقښت-بقثېد

نضمه یی، گیکاه پنجکٔ     = گیکاه(  Potentillaبقثېز)

 یی، پنج انوش  

 = نوشی.ن بقثئښتاو

 = توقې دادن شیممادربمای کود  وداوئبقث

 = یک قطعٔ کالن گوش  نم  ب ثۈه

 = بمیان)گن.  بمیان ش.ه( بقثۈن 

 = دارایی، اموا ، حال ، ارزش بقزاۈت

ل  = بز د  ب زدق

 گی زیاد = مزاح ، شلٔ برزدرل

رگ  = بزرگ بقز 

ن، بقزغرثمے  = ممیضی، نوم بقزغرثمق

 = بز ، هوشی برزم

 = هوشی برزم

  دهان، زبان و لثٔ ایلموپالکبیماری  =ب زمه

 = تتصا ، آبلٔ ب زمه

ار پکایکان  هک= بنک.کمدن، داهکش کمدن) بمدن چبقزِۈداو

 بٔ آوش( 

ځ ذهداو  = دوی.ن بقژدرغق

 = ق. پصز بقژغ ت

 = تمان.ن بقیېڅتاو

 = لو. با پای بقسپهث

 = بسنار، فالن، نا معلو  بقستار

 = بسنمه بقستثه

ثتاو  = لزس کمدن،  دس  زدن بقسخق

ل  = نشٔ حیوان ب.ون سم ۱بقسمق

ل  = زه  آبلٔ دار ۲بقسمق

 پسنان = بقش

 =آلٔ تناسلی)از اطفا ( ب ش

ق = جماب ب.ون رنر از پشککک  سکککفی. و بی  بقشِِِ 

 بیشنم از پش  گمگ( کیفی ) 

 = بشمٔ ب شےه

څدرک ذهد  = مالز دادن) چشزان( بقشم 

 = هوب برشهڅد

 = فمبٔ، چاق، ان.ا  کالن ب ښ

 = ران بقښتن 

= ظم  سکفالی، قسز  شمسنموی ظم  بقِښچو 

 سفالی 

 آش از دیک کشی.ن(  :مثا = ریصنن)بقښچیداو
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څد  = سنر، سنر فمش بقښےق

 = بضاع  بقضاعت

 = بعضی بعضے

 =دسنزا  کالن بمای اننضا  اشیای  موری ب غچه

 = وزوز) ص.ای حشماز( برغداو

 = هو  نم ۱ب غثا

 = نا  پادشاه هوارز  ۲ب غثا

 = حاملٔ دار ب غ ض

 =بغش برغرل

 =ممش حیوانی ب غمه

 = سوسک، قانغوز  برغهڅ 

 = شای.، اممان دارد برغنث

 = حسود، طعنٔ زن برغیت

ذ((ب ق .((، برق۱)ِم ق چکار = ممد ؛ بچ کلولکٔ=  )ِم

 کلولٔ؛ بمق ژیم= سنر کلولٔ 

 =ت ٔ ۲ب ق

=حیوانکاز ایمکٔ هود بصود میزیمنک. و حما   ۳ب ق

 میشون. 

 = بمس پو  و اسناد برےس، بےڅ 

 = بچمسیم، موتمهماب را اننضا  می.ه. ب ےسیث

 شیشک، گاو یمسالٔ  برےرل، )ب ے ل ننبهڅد( 

 = لی هممن ب گ

 پای.ار، هاصی  هوایی = نا ب ل هوس

 = بمگمدان.، دور دادن گاو  برل

 = بال برال

 ه.اب ت= ب الد، بقالد

 = زش ، تمسنا  برلرجوبت، بد لجوبت

 نک نضچ = قچ بقلرخر 

= نو  تیشککٔ سککاه  تارښ -دارښ، بلخے-بلخے

 بلخ 

تاو~چیداو، ~ ب لداق،  = سکضوط ، سکضوط کمدن،  سِق

 سضوط ش.ن 

 ها = بن.اژ بمای بز بقلد مچے

ر  = بول.وزر برلدوزر

 = پوس  بلغار غارلب  

ښکککک کٔ(= دانکٔ هکای کلولکٔ در بقلغ   بچضمنن ار هچ  (

 = بلغ  برلغرمدل.ه 

 = بیمار، بیهوده، یاوه  بلفته

 =بیهوده، بی ارزش برلرفته

 = دفعنا، ویم منننمه، سهوا  ب لفیس، ب لفیسر.

 = جوش هوردن  بقلَست وۈثڤداو

 بلمو )قطعٔ ننامی( = ب لوک، ب ل  

 = بالمن برلےن 

= نم  کمدن تنتکاکو یکا توز بکا مکالیک.ن  ب لم  ، بقلم  

 در کې دس ، سودا، دارایی 

 ، دعوا بلوا، شورش= برلوا

 = بلور، کمیسنا ، آبوینٔ بقلور

قممزی نارنجی، نولٔ     ) جوم بسککک  ڤار (بقلول

 پزپ هوای آهنوم 

 دسنٔ = کوزه هورد با نولٔ و بقلولر 

 ِِ = حشکککمه مورچٔ گیم در ممحلٔ زن.گی  بقلیسِ

 ( antlionنور)آسیابانک، 

 = گمد باد بقلیس 

ِیڅِِگ ِل ِب ات  ِبق  ِیڅِِگ،  ِل چکیکز، بِق هکم  رقک ،  هکم   =

 مصنلې 

 = ص.ای  صی  از رباب برم

ر. نیسِِتاو   لَ  ل ق،  ب ن څق = چزتاتزٔ،  چزتاتزٔ  ب ن څق

 نشسنن)زدن( 

ب   گ  :  ِِاوب ن  ِِت نیسِِ گ    زتککاتزککٔن  زتککاتککٔ  =چچ : چچ

نشکسکنن اس  کٔ در آن کې   یچزتاتزٔ نوعنشکسکنن)

و زانوهکا را در بغکش   گکذارنک. یم  نیپکا را بم زم

بٔ آن چن.  و چزتک   ی  در زبان فارسککمن. یگیم

بٔ فمهنر دهص.ا »چن. «    بنا  شککود یگفنٔ م  زین

از نشکسکنن اسک  کٔ در آن   یاوهی»چزتک«، شک  ای

زم بم  پککا  دو  هم  م  نیکې     شککککود یگککذاشککککنککٔ 

اگمبا    ژهیو زانو در بغش گمفنن، بٔ  ایزدن  چزتاتزٔ

از   یمیزانوهکا بکاشکککک.    یگکذاشککککنن سککککم بم رو

گفنار( اسک  نشکسکنٔ در زبان ب.ن )تن  یها  یو کع

  کی در اصش   چزتاتزٔ  و  و ان.وه اس    انومیکٔ ب

  ای اسککک  و اصکککش آن ڤچنتاتزاڤ    یتمک یجزلٔ امم

ن بنزا!ڤ م   یبعتارز صکح   یباشک. بٔ معنا  یتم ڤچچ

نشککسککنن    نیباشکک.  ا ی!ڤ میڤبمگمد تا آلوده نشککو

  یهزان قضکا  ایکمدنڤ    ییمعزون هنوا  ڤدسکنشکو

نو  نشکسکنن    نیبٔ ا شیدل نیباشک. و بٔ ا یحاج  م

ش  نک. یگو  یچزتکاتزکٔ م   تی بچن گچچ وپ (؛ یکٔ پ ز پ وکم

زتاتزٔ نشسنٔ اس    نیسڅ= آن پشک در لتٔ با  چچ

؛ وېک. ~= ریشکککککٔ  تکٔ، زیم  -۲ریشکککککٔ؛  -۱=  ب ن

 = زیم کوه ~دره ؛ کوه 

ََا بَبَلغاچېَا بَباااااېفَبَلغاچېڤ َا بَب   فََ بَلغاچېڤ
= قُتقُتک؛ یو اس َبلغاچېڤَک  َغلغچېڤڤبََغلغچېڤََ 
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ښاااائ ت=رت= او ات قتقتک میترساااد؛ َبلغاچېڤَک  
بَ  ک مو موااک، ُوت  چ.=  قتقتااک دادن؛  لغاااچېڤااَ

بِلََخک ساا= = مرا قتقتک نده، که قتقتک میشااو ؛  
لَالاغااااچاېا  ک،   باواوی.  بِالَاخاااَ  . .ِ س=قاتاقاتاااک 

 ِگلِگَچک.

= دفعنککا، نککاگهککان، ویم  انِِد، بڅِِا کهفِِ.-برڅِِاکه 

 منننمه 

 = بن  بقڅت

 = رئیس هانواده، پشنیتان فامیش ب څخن 

= بن.؛ یی بمن. اس کناب تی ښکای= یک بن. از برڅد

سککؤ   یکناب بصوان؛ قانۈن اسککاسککی بن. ان. ا  د 

جزا ن سک = در بن. قانون اسکاسکیاینضسک  جزا نیسک ؛ 

قانونی اسکاسکی=    یبابی او  از، بن.ے سکنیوم

 باب او  بن. سو  قانون اساسی 

ږۈ ، بڅدر  -بڅدر ےن  -ڤقثر = گذشککنن ویم قانونی  ښِِق

 از بن.ر، گمیزی، هیان  بوطن 

 =بن.ر بڅدر

س، داء=  برڅِدرک دهثذ   یزکار یب  ایکالزفکاصکککککش  ن ضم 

 زیاسکک  کٔ در اثم افزا  یزاریب  یثموتزن.ان نوع

و    . یآیب.ن بٔ وجود م  کیاور . یاسککک  زانیم.او  م

از جزلکٔ تور ، حزالز النهکاب،   یسککککتک  عالئز

  ای مفاصش ب.ن و   ی  آرتموز حاد، داغ ش.ن و قممز

مفاصکش هزماه   ور  .شکود یم ٔیتوفوس و سکنر کل

قکممکز و  الکنکهککاب  سکککککوزش،  از   یبککا  مکعکزکون  

  ا ی آن اسکک   مفمککش مناتارسککوفاننژ   یهایژگیو

  نی ابنال بٔ ا  ٔیناح  نیتمشکسک  پا من.او   یدر ابن.ا

از موارد را شککککامش   ٪۵۰اسکککک  )ح.ود   یزاریب

در   توانک. یم  یزکاریب  نیحکا ، ا  نی(  بکا اشککککود یم

  . یکاسکککک ینفموپکات  ایک  ٔ،یکقکالک  توفوس، سککککنکر کل

 زیافزا  یزاریب  نیظاهم شود  عامش ا  زین  کیاور

  کی اور . یدر هون اسک  و اسک  کیاور . یاسک  زانیم

در   هاسککنا یو کم شککود،یم  سککنا یکم جاد یباعد ا

اطما  رسککککوب   یهاها و باف  مفاصککککش، تان.ون

  یها سکککنا  یکم  نی  در صکککورز مشکککاه.ه اکن. یم

  یزکار یب  نیاز ابنال بکٔ ا ،یمفمککککل  عیهکاص در مکا

 ک.   یبا داروها  درمان .شکود ینان حاصکش میاطز

  ای   .،ی(، اسنموئNSAID)  ی. یاسنموئ  میالنهاب و

  شکود یم  یزاریب  یهاباعد بهتود سکن.ر   نیسکیکلشک

فموکز کمد،  یزکاریب  نیحزلکٔ حکاد ا  نمکٔیپس از ا

  یمات ییتغ  جاد یرا معزون  با ا  کیاور . یاسکککک  زانیم

  یو در موارد   دهنک.،یکاهز م  یدر سککککتکک زن.گ

پک حکزکالز  د   یاپکیکککککٔ  ممککککم     ارد،وجکود  بککا 

  یم ی آن جلوگ زیاز افزا  . یپموبنسکککک ای  نو یآلوپور

  زی ن  اد یکو کلسککککنمو  ز یچمب   ممککککم کننک. یم

  شود یدرد در مفاصش ب.ن م و یباعد ش

 نوکم، بمده  = بن.ه، وال ،برڅده

 = نوهتان زن.ان بن  برڅدے

 (= بن.ی هانٔ، زن.انخننه برڅدے

دے = بنک.ی، زنک.انی؛ بی گچنکاه آد  تکٔ بمنک.ے نکٔ  برِڅ

 سۈد= آد  بی گناه بن.ی نزیشود 

:  ی نکا  علز)  بمنمفشکککککٔ  ،گکش پکامچکا ب   برڅرفشِِِِِه   

Viola) بنفشککوان کٔ   مهیگش اسکک  از ت  ینا  نوع

 ی  گلشکود یم اف  یمعن.  جهان    یدر نواح  شکنمیب

  یت ی تمک ایکوتاه ورنر آن بنفز،    یااسک  با سکاقٔ

هواص    یدارا  اهیکگ  نیاز زرد و بنفز اسککککک   ا

سککککاهنن     یاسکککک  ککٔ در قک.  یو پزشککککم یدرمکان

وجٔ    چیبٔ ه  بنفشکٔ .اسک  بوده  جیبلورافشکارازآن را

هوا   یگمما را دوسکککک  ن.ارد وبا گم  شکککک.ن دما

وپ ؛ اسک  کن.   یشکمو  بٔ پژممده شک.ن وممدن م

 بمنفشٔ   هاص مد ؛

 = شاهٔ، جوانٔ ب څےیڅڅر 

بنککر،  برڅِِگ :  ی سککککی انول)چمس  ایکک  زیحشکککک= 

hashishدانٔ بٔ  شکاه اهیکٔ از انو  گ سک  یا( ماده

  نی در ا  جوآنایبا مار  زیتفاوز حشک  . یآیدسک  م

از بمگ و گش هشککک شکک.ه    جوانایاسکک  کٔ مار

بنر،  :  ومید   یهانا    شکود یدانٔ حاصکش مشکاه  اهیگ

  ای دار   گش  یها: بٔ سکمشکاهٔبنر   میپن  ،یواریسک

شکک.ه بوتٔ شککاه.انٔ ه   و هشککک  نشککسککنٔ وهیمبٔ

آماده شک.ه  نیکٔ از رز  یشکی: حشکچمس  .ن. یگویم

بالغ    اهینشسنٔ گ  وهیدار و بٔ م  گش  یهااز سمشاهٔ

 آن ممووب   ومیو از انوا  د   شود یم  ٔیشاه.انٔ ته

 وپ  تم اس  

 = کمه هم نم، کمه هم ماده ب څگ ، بقڅگ 

 = هانٔ، فامیلی، در)دروازه( ب څه

 = گ  کمدن بقڅئستاو

 = لو. با بوز بقسپهث -بوت

که  = بودجٔ بودق

 = سنر، سنوفمش بور 

 تن.رو =بوز؛ بوز ڤار = اسپ بوز، اسپ بوز

 = بوسنانبوستن 
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کب   در وق  ماسکٔ، همده سکنر، سکنر ریزه)=  ور

بمای ثاب  نؤ داشکنن سکنر کالن، دیوار کمدن، 

  (میوذارن. آن سنر ریزه را در زیم

غ. )بو ، بو ( نا  پمن.ه=  بوم اسک    یشکمار  یاجچ

و    ییق.رز شکنوا یاز راسکنٔ بو  سکانان، کٔ دارا

ها بٔ  اسک  جغ.ها در هزٔ قاره  ییبان  اریبسک  یینایب

  یا ان.  جغ. پمن.هاسککنثناء جنوبوان مشککاه.ه شکک.ه

هوراکز انوا  موش اسک   مایاسک  ز  یسکودمن. 

  نمو م  یهاانٔیتنٔ درهنان و آش  یهاو در شما 

رو و    جغک.هکا معزون  شکککک  گکذارد یزاوکان ننکٔ م

هنوا  پواه و شککککفق از ننٔ    یعنیرو هسککککنن.  پواه

آنها بٔ   یان ا یو د   کنن. یشککککمار مآم.ه و    مونیب

جغک.،    نیدارد کوچمنم  ییهکا شککککتکاهک  بکانهفکاش

کٔ طو  آن   باشک. یم  یشکزال  یمایجغ. کوتولٔ آمم

گنجشککک   کی  یبٔ بزرگ  یعنی  زنمیسککانن  ۱۵فضط 

بکٔ فکاصککککلکٔ چنک. روز   شککککٔیاسکککک   تص  جغک. هز

 نضز و رنکر  . یکآیم  ایکو نوزاد بکٔ دن  شککککمنک. یم

دارنک. تکا بکٔ هنوکا     یجغک.هکا حکالک  اسککککننکار  یپمهکا

هکا بمکاهنک.   شککککان از مزاحزک  اسککککنماحک  روزانکٔ

  یمان یا  یهابٔ نا  اشکوزوشک  در اسکطوره یجغ. 

واژه    دارد   یهوب  یموین  یاریککدر    یاد یککنضز ز

اس  و اصش ش.ه  یوارد فارس  یجغ. از زبان سغ. 

غوز اسک   یسکغ.    یها واژه یدر منون فارس  آن چم

ککار رفنکٔ عتکارز  جغک. بکٔ یککٔ بما یومیمنماد  د 

  و ،یممغ، کو ،  اسککککک  از: بو ، بو ، بهزن

گو ، چغ.، چغو، کچنوچم، کوچ  کو   پسککک  پز   

ضوش   یب  ضوچ،یکوکن  کومان  کوا   نهکا   نهکار  ب

جثکٔ از بزرگ  یهکابکٔ گونکٔ قوش  سککککار   ضوش،یبکا

  یشککککزکار   رابط  .گفننک. یهمکو  م   یجغک. در قک. 

»بٔ    شککود ینزونٔ گفنٔ م  یهلٔ اسکک  و بماجغ.، بم 

سکٔ بهلٔ    ی»آزادسکاز ایبهلٔ جغ.«    کیدا  افنادن 

اسک  کٔ  یدسکنمشک یبهلٔ در اصکش بٔ معن)جغ.« 

 وپ   کنن. یبازدارها بٔ دس  م

 = یک مش  آرد بو 

 = نینی در شمو  کار فزیمی ب وه

څِر   بوی = نرو پموانکٔ؛ ~ دے اس تممچم  انک. گق

نمښکنای.، درهننن پهم  تٔ هیمز= نرو پمانٔ بع. 

 از بمآم.ن از تص ، بمگ درهنان میصورد 

 = مجمد بوۈداق

 = آرا  سامن  -به

 = مزاق، شوهی به الغ.

 = مثلیمٔ، مانن.، چونمٔبه موناۈے، به منناۈے

 ان. ، کزی -= ان.  به لنله،به ۈنله

= بوسکککٔ:بوسکککٔ کمدن؛ قم.ی   چیداو:بهه،  چیداو:به

لیفٔ  چسکککک  تی بٔ چود= در ق.ی   ان .ېن، پیم از هم

 دس  های پیم و هلیفٔ را می بوسی.ن. 

زه= بکٔ ِبه = بکٔ، بکا، هوب؛ بکٔ هچنمم= بکا هنم؛ بکٔ مم

 مزه، بٔ نۈ = با نا ؛ بٔ زې = بٔ زی  

اسکک  هاص مذ ؛  -۲بهار)فمککش سککا (؛  -۱=  ب هار

 نو بهار، گش بهار 

 به = حلوا 

ویچ انک. = عمش) پالس،  ۱بهث گلی ، قکالین(؛ ښکککک 

س از وهڅ انک. وم  انک.) )منکش(= از  وے بهم چ 

 کمباس عمش آنما بتین و از دهنم ان.امز)منش(  

= ثزم؛ بهم  ئ.او= ثزم دادن؛ اسکی. تٔ تٔ یم   ۲بهث

 مون بهم  ی.= امثا  این دره  سی  ثزم می.ه. 

= بمتنر، نا  قشکالق در ناحیٔ روشکان  بهثتهڅگ

 تاجیمسنان 

 = بس: بس کمدن چیداو سبه:بهس

 = حمٔ، بصز بهښ

 = گش د  اسپ صحماییگل -ماد-گل، به-ماد-به

 ، بمن.=مفمش ۱بهڅد

 = بن.) بن. آب( ۲بهڅد

 = بن.، تناب، ریسزان ۳بهڅد

 : بهن.  ئ.او= بن. زدن ۴بهڅد

= تکارپشککککزی ککٔ بکا آن پکارچکٔ ، گلی  یکا پالس  بند

 میتافن. 

 = تمش روی، اهزو، ب. روی بنښ

 قهم = بنښ

 .= پچن.ی.ه، باد دادنبنم، در ات بنم

 = ر ، طاقچٔ بمای نوه.اری لواز  هانٔ بنمر 

بککاوتۈن=  ۱بن  =قسککککزکک  کلزککاز مغلق مککاننکک. 

.ار  بۈن= آسیاب بان   باوتان، ه 

 .= ریز۲بن 

 = بانک بنن 

 = بهانٔ بننه

 کاکوتی) گیاه از نو  نعنا(  =بنی امرهث

( یا نا   Anaphalis rose-alba)=  بنی واښِِ 

 (Asteraceae :ی)نا  علز  انیکاسنگلی از سمده  

 ناسکانانیاز م  یامهیت (Compositae) ممکتان  ای
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(Asterales) گسکنمده   یک ٔ و پماکن.گ نیآ  با گش

و گل.ار و    یآون.   یاهانیگ  انیدر جهان اسک   کاسکن

  ای   یکاسکککن  مه  یت  ای  نایگش م  مه  یت   .هسکککنن.   یادول ٔ

گکش   مه  یت  ایک  ضوسیاسککککطماط  مه  یت  ایک  انیکممکت  مه  یت

  ای  (Asteraceae) آسکککنماسکککٔ  مه  یت ایآفنابومدان  

 ومید   یهکانکا  (Compositae) نکٔیکوم وز  مه  یت

  انی کاسکن  مهیت  اهانیاز گ  یاریبسک  .هسکنن.   مهیت  نیا

قککابککش توجه  یبوده ول  یعلف بککٔ    یتعکک.اد  آنهککا  از 

  نی ا  اهانیدره  هسکنن.  گ  ای  چانیصکورز بوتٔ، پ

  ژهیدارنک.  آنهکا بکٔ و  یدر تزکا  جهکان پماکنک.گ  مهیت

  ژهی)بٔ و  یمیگممسک  زٔیو ن  یمیدر مناطق گممسک

بصز    نمانٔ،یم.  ش،یشککمق بمز ،یممکز  یمایآمم

و    یممکز  یایآسک  ضا،یجنوب آفم  انٔ،یلوان  هاورم

  اهانیگ از.  هسکنن  اد یز اری( بسکنیچ  یجنوب ومب

کٔ   شکککود یحاصکککش م  ییهافماورده  ،یکاسکککن  مهیت

  ،ی آشکک ز  ی هادارن.؛ مثش روون  یاقنمککاد    یاهز

  کنن.هنیمیمواد شککک ،یتص  آفنابومدان، کنوم فمنو

 وپ  گوناگون  یهایو چا

=بوی؛ ~ چی.او= بوی کمدن؛ ~  ئ.او= بوی  بنی

= بوی ب.؛ بشککککهن. ~یناو=آم.ن بوی؛ بم.  ~دادن؛  

 = بوی هوب؛ هیښ ~= بوی تن. ~

 .= گ  ش.نبنداو

ن  = گ  ش.ه، مفضود بنذکق

 .= روان کمدن، ارسا  کمدنبنښتاو

 .= بیشنمبنښدے

 = بیشنم بنښدے

 = بیک، امیم بن 

م اسک    -۲بیو ) دهنم یا زن امیم، رئیس(؛-۱= بنگق

و  ،  ن، گش ببنو  و   ماه، شککاه  نو  ، بنهاص مد ؛ ب

 و   ن، ننمبو  نعمسمش بو  ، نقمبۈن ب

 بیش ت ی.ن)ها ( = با ښاب بنل

 = بیش بنل

 = بیزار بنمار

ده  = بیهوده بنو 

 =بیوهبنوه

 = بی پ.ر ۱داد ےب

 = بی.اد، ظال ، سنزوم ۲داد بے

 = بی سی  سیمبی 

مار بے  = بی شزار شق

 = بی پموا، بی و  ښا  بے

 = بی شم  ښرثم بے

 = بی تشویز، بی و  غرل  بے

 = بیمار کار بے

 = بیماره کاره بے

 بیماری = ےکاربی 

~ قِیمِِت،  بری مم   انکک.  نککاب  ک  مم   قیکزکک ؛  =نم ، 

 هۈن.== قیز  این کناب چن. اس = 

=عالمکٔ نفی؛ بی، بک.ون؛ بی آب=بی آب؛ بی  بے

 گچناه= بی گناه؛ بی ښمم = بی شم  

 .= دیموزبیار

=کنابچٔ و دفنم سکککفی. نا نوشکککنٔ؛ دای   بیاز، بریاض

وې   هم تهن ن ی شکککناو هٔ ڤهم اد، شکککاعمیا ان.ېن  

شکککعمین بیاش تی ن ی شککک = در ق.ی ، کسکککانیمٔ  

نوشکنن را یاد داشکنن.، اشکعار شاعمان را در بیاش 

 نوشنٔ میممدن. 

آنچکٔ   یاسککککک  بزعن  ی  لفظ هنک.   جککیب=  بیجِر 

اهماجاز   یجنس با تزام . یکهم ز  یسککککوداگمان ق

نوشککککنککٔ نزد هود   مهیو و  ٔیککمحمککککو  و کما

  نوکاهک.ارنک. تکا هنوکا  فموهک  آن مالحنکٔ نزوده

 هود   ٔیاز جزع و سکککمما  یسکککود و منفع  سکککوا

صککمافان و سککوداگمان   و نوشککنٔ      طی  بلمن. یبو

و معککامالز   . یککدر هم  ادداشکککککک  یکک و فموهکک  

ککٔ   ی  )نکاظ  انطتکاء(  قطعکٔ ککاوکذ   یسککککوداگم

آنما در آن     یکفموشککککنک.ه   جنس نو  ککان و کز

  ایکدهک.  فکاکنور  حوالکٔ    .اریککنک. و بصم  ادداشکککک  یک

  د   بٔ قطع کوچک  یوالتا  در کاوذ   ی. یقتض رس

 .= بهنم، بهنم تمبیدے، بیدرردے، بیدقدے

 .= زیم زمینی، انتار هانٔبیث پای

 = قسز  پاهین کزم بیث میذ

 بسنمه  بیث، بیثې  

 =جای هواب ۱بیث

 = زیم ۲بیث

 =کسیمٔ با ابموی تمش نواه میمن. بیثکهس 

 = سنر آسیاب از زیم) سنر آهک( ژۈث-بیث

 = بسنمه بیثې 

= آشککمار، راسکک ؛ هم چیز ڤ .، ~ لۈ= هم بریثے

 چیزیمٔ باش.، راس  بوو 

 =زیم بیثۈن

 = چزوس با تش نا ه  ش.ه بیثۈورم
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=کار آم.ن، مزمن بودن؛ دو ماه ن.ے کاردم  بیفتاو

ینک. تی بیفک = دو مکاه ککار بکانی این پکش مزمن  

تکٔ یم  انک. نکٔ بکافک ، پنک. تکٔ یو= آن ککاه  -واښبود؛ یو 

در آنجا مزمن نیسککک  کٔ باشککک.، می پوسککک.  ده  

سککککاه  کارېن تٔ نٔ بهفنن= این قسکککک  کار بمار  

 نزی آین. 

 = سفالوم بیگ مازۈ 

=  ککم  سککفالی بٔ ان.ازه پیالٔ شککیم چای و  بیگ

 هورد تم 

 = گپ، ممالزٔ بیلر -بیل

 = بی ، هو  بیم

 بیزنا  = بیمڅاک

 = قسز  آهمی سوتٔ چماغ بیڅځ 

 = گمیٔ گمدن، فغان کشی.ن بیوتاو

 = هارش) بینی( بقیند

 = تضزین، پو  پیز پمداه  بمای تضزین بریننه

 = بهش  بقییښت
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