و ،ۈ
واښ جیڅ= کاه دان.
واښ= علف.
واویال= درد ،غم ،غصه ،خطر.
ر ،
وایفتاوو= ماالاش ناااااپن ،ای ی اااا
).
ک ش ،گره خوردن( به
وایمه= حمله صرعی.
ِو ِځا  ،ذها ات ِو ِځا = جنجاا ،،غااغملاا ،،کش
گ ر.
ِو ِځ او= یاک کردن ،آیاد کردن ،پن سنگ.
ِوځئرتوو= یان پن( یار در یم ).
ُوچ ،وڅ= یلاد ،بس ار ،بی حپ.
ُوڅتوو= جنب پن ،نور خوردن ،آهس ه ر .
ُوڅُ -وڅ= قپم ها آهس ه آهس ه.
َوخته-مۈن= ق که.
ِو ِخن= خون.
َوخ-وا= نم.
ِوداب= ق ب آ اب برآمپ اس .
ِودِر=ر ی سومی بعپ ای ِیس ردا.
ِودۈگ= درخ چاه ناااا ااااعاان( در اطراف درلاا
م ر لپ).
ِوذار= تپه.
ِوذچ بۈن= گنج ک بان.
ِوذچ= گنج ک.
ِوذرتوو= نگه دان  ،یالپار مانپن.
ِوذۈم= سقف.
ۈمچا = کالف
ۈمچا ِ ،وذمچِ ،وذ َ
ِوذۈمچِ ،وذ َ
ی م قبش ای نخ نپن.
ِوذئڅ= نا دان.
ِوذئ = بل س .
ِوذیوداو= د ن پن.
ُور= در ق ا رانااپن ناااا ر( ماااننااپ ِکشِ -کش
مرغها).
ِوراښ= ن انه سف پ در ی انی بر لا گوسفنپ.
ِوراو= راق.
ای کپ
َورث-اَنجیڅ= به م اق درخواساااا
بانو در گنج نه .
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َورثهپتوو -گپ یدن ،داس ان سرالی ،خ ا ،با ی
ِورجون ک= بِ .سس (نام علمی )Cuscuta :لک
گ اه کامالً انگلی اساا که رل ااه برگ نپارد
مواد غااالی مورد ن اای خود را باهطور کااماش ای
گ اه م بان میگ رد .بار گ اه ساس به مپ بسا ار
طوالنی در خااک میمااناپ گااه تاا  ۱۳سااااا ،در
خااک د ام میآ رد قاادر باه جواناه یدن اساااا .
پ.
ِورځ وېښ= غاغملا ،،سر صپا ،غرش ،گرله
َورذ َوښَ ،ورثیرتوو = گپ ین ،داسا ان سار ،خ ا،
باف.
َورذۈن ِب ُرښ= قطعه ،یاره لے.
َورذیڤا او= یااک کردن ،جاپا کردن( خساااا اه ای
یرآغو ،امل ).
ُورزداو= غریلپن.
رزښ=عاد .
َو ِ
َورښ= آغونپ.
َورغ= بجالی.
َورڤهن= وش.
َورڤېنتوو= جونانپن.
َورمه = تاغن ک ،ب پ جنگلی.
ِورویه= آنطرف ،آنطرف درلا.
ِورېښتوو= یاره کردن.
ِورېښه = ب نر لا قچ با لک ب ضه.
ِوریڤ او= الس ادن.
ِوریوداوِ ،ورۈځ او= بای کردن.
ُوز= ض .م .
ِو ِزداو= خاموش کردن.
ِوزېنتوو= دانس  ،هم پن.
ُوژهن = نام ح ره .
ِوژیڤ او= برگ  ،برگردانپن.
ِوسکونِ ،وسکون = نگک ،ارناخ.
سااوئرن= کویه ساافاغی برا مسااکه،
ِوساائرنِ ،
ر غ .
ِوشتوو= گپ کردن ،مخلوط کردن.
ُوښ= هوش.
ِوښتَ = ان ُک.
ِوښتېن -غی ،ی ه.
ِوښچئرِ ،وښچئرن= آرنج.
ِو ِښ او= بای کردن(قفش).
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ِو ِښښتوو=نانه کردن.
ِو ِښښوږج= نانه.
ِوښکیڤ او= حالجی کردن.
ِوښکیمڅ= اغ اف ی م.
ُوښیور ،وښیور= هون ار.
ِوښیځ= کل پ.
ِوصولُ ،وصول=هوس ،ملایغه ،سرسخ .
َوقتینجه= موق ی.
ُوقسېنتوو= اس فراق کردن.
وقم= سرگردان.
ِو ِلچِ ،و ِلچ چی او= صبر حوصله(کردن).
ُولچه ُ ،ولچه بوزے= تاب( گای) دادن.
ولله َمت ،وله َمت = ین ر حانی لا ناه.
/کسی با اسپ خر...
ِولَم=بار بر  ،بردن
ِولُنگه= نعله آتش.
ِولهمبیج = کابوس( خواب سنگ نی دلپن).
ِولهمیتوو -انپاخ .
ِولۈخچ= ین ر خ ک نانپه ،ین ر کلم ،مخمر.
ِولۈم ،ویز ات ِولۈم= بار ،غوایم.
ِونوغ= ی ام درنا ( در ق با ی د-ی د کنپه
م ود).
ِونیرِ ،ونیرک= آخور.
وورج= گرگ.
وورږ= تار ،نخ ی می.
ووږج= گرده.
ووس= ت راصلی خانه.
وهذ -ض .آنها.
وهشاااتوو= حرک نوسااانی ،آ نگ( در ق راه
ر با دس ها).
وهغ د َِرم= گرله ناغه.
وهغ او= گرله کردن.
وهن= تاغن ک ،ب پ جنگلی.
وۈر-وۈر= صپا کردن ن ر.
وۈغ او= گرله رلاد کردن.
وۈن= ی م.
وئب=دریه.
وې َخ  -واښ= نوع گ اه دارا قف ماننپ صاابون
دارد.
وېذداو= انپاخ .
وېڤ -ض .آنها.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

وئپڅ= ح ره ب پ.
وئذ -جو .
ِویذن -گ اه ،نعنا جنگلی.
ویرڤجن= جونانپه.
ِ
وئرڤ او= جونانپن.
ویرڤ او= جون پن.
ویرن= قُچ(گوسفنپ).
ویز تهژیج= بار کش.
ویز= بار.
وئزداو= نس  ،حمام دادن.
ویس= گوسااافنپ کاهی( بعپ ای مردن گوسااااغه در
یوس آن کاه یر م کننپ تا گا ن ر بپهپ).
وئس ،ښوج ات وئس= ترسانپن ،تهپلپ کردن.
وئښتوو= ا پن.
یا یدن در ننا ر .
ویښتوو= دس
ویفتوو= با .
وینتوو= دلپن.
ِویئش=رل ه.
ِوییښڅ= جا ساله دار ،طرف ساله.
ۈن= بلی.
ۈښ ،ۈښ چیداو= گرم کردن( دستان با تنفس
دهان)؛ تو ذستېن ېن ِښڅاد ،ڤه ۈښ دېڤ ِکن اُم=
دست هایت خنک خوردند ،بیا به آنها تنفس
بکشم.
ۈشه ،ۈششه ،ۈش -ۈش = صدا کردن گاو؛ ~
رورڤَک= بیا گاو قهوه یے؛ وے ښیج ۈش -ۈش
کے یت یو ته یاذد= آن گاو را "ۈش -ۈش" صدا
کن می آید.مُ .وش.
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