گ
گارذ= بودنه.
گاو گم= غروب.
گااااوک ااا = گلللا ملللا لللور Verbascum
)bactianum
گُنبځ= گنبد.
گج= بزغاله نر).
گج-تهژیج= بز کش.
گج-تیژک= بز کشی.
گج-وهرگ= بزغاله و بره.
گراز= بی حد بزرگ ،کالن.
رگارک زۈناے ُ،رگارک زۈناے چایاااکاو ،رگارک زۈناےُ
نیستاو= به زانو نشستن.
گرذاڤ= گرداب.
ل -
گرذک= گره موی در آخر گیسلللللو لا
.(braid
گرذه=نان.
گرذېنتاو= گرداندن.
گرذېنیج= گرداننده.
گرښم= کوره برای زغاا و ختن ظروف سفالی،
گرمی بی حد.
گرگ به ،گر -گر = توده مردم ،یکی ی دیگر.
گر رگنوښه= اطراف ،دور و بر.
گرم= اشتیاق ،تمایا.
گر اڤ= زخم در شت اسپ ،تب مریضی).
گر اڤه ،گر اڤه-یث= زود ،تیز.
رپچا = جوش اکنله) در روی و
گر رپچا ُ،گ ر
بدن.
گر ښ= گرمی.
رگرېزپا= فراری.
گزا بر= امبور.
ّگزکوکّ ُ،گزکوک ذهک= آزار و ازیت دادن).
گززه=قدم هن ،دراز.
گززه= ایه تفنگ.
گزک= ورم ،ندیده گی.
رگزین ،رگزین انجیڤکاو= عزم کردن).
گښنه= گشنه.
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گښنیځ= گشنیز.
گاُل ا بۈنا  ،گاُل ا بۈنا = گیلاه شلللللبلا لت بله
سمارق .
گل بسته= دسته یی گا.
گاال بااۈناااه ُ ُ،باااهُ گاالُ بااۈناا ااے= در للی
الیدن درخواست) معشوقه.
گل رڅ وک= سبد خورد.
رگل کۈن= الی برای دیوار.
گال فرنجۈن ،گرفرنجۈن= نلان بلا یلاز و لارمغز
ِکل ښللللتل ات یلاز ات غنز ِکن ن الهلش ،یهن ن
سللللےد تو ،خو سللللند نگا فِنجنن-نان ارزن را با
یاز و مغز باالی سللنگ آسللیاب میکنند ،میشللود
" نگا فِنجنن").
گل ایے= گا ما ی ،ما ی قزا آال.
گل ئخ= میخ با سر گالن.
گل نئخُ،گلُنهخ = نشلللانه در یشلللانی ار ان
کالن).
گلخن -آتش.
رگل-وېځۈن= آویزان ،کشاله.
گله بۈن= و ان.
گلۈ ،گلۈ -گلۈ = احمق ،کسلللللیکلله بلله گللپ کم
میرسد.
گ باوېځ= هللا نکلنگ.
گ بۈنتاو= ی اندن.
گنک= کند.
گوښت= گوشت.
گوښوار= گوشواره.
گوښه نښین= گوشه نشین.
گه-جا= جایی.
گهچ= گچ ،تباشیر.
گهرم= گرم.
گۈر جاکے= جای منزجر ،متنفر شده).
گۈر -قبر.
گۈر کاوک= گورکن.
گۈر کن= قبر کن.
گۈل= گنگه.
گۈی= توپ جوگان بازی.
گۈی-بئښت= جوگان بازی یاده).
گېج= بزغاله.
گېچ= خلطه از وست ،تر ،نم.
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گیږ وږه ،گږ وږه =جو شم.
گیل ،گهل ،کهل= سر.
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