څ
څاږځ = دروش یاا د َِر ْفش میلاه آهنی نوک تیز باا
دستهٔ چوبی است که در کفشدوزی برای سوراخ
کردن چرم و گذراندن سااوزن به کار میرود .از
درفش بهویژه در سااااکت کفشهای سااانتی مانند
گیوه و چاارو برره میگیرناد  .درفش ابزاری
آهنین و نوک تیز شاابیه جوال دوز اما ضااکیم تر
از آن با دسااته ای چوبی اساات که کفشاشااان از آن
برای سااااوراخ کردن چرم و دوکت و دوز کفش
اسااتفاده میکنند .کفشاااران به وساایله درفش در
چرم ساوراخ ایجاد میکنند یا ساوراخ های موجود
را بازتر میکنند تا ساااا آ از آن نو و ساااااوزن
باذرانند .نوک درفش ممکن اسات راسات یا کمی
کمیاده باشاااااد و نوک میله آن معموالً به رناای ۲
میلیمتر به صااااورت تیغه اساااات .دوکت برکی
کفشها ساهمغزی اسات به این معنی که ساه دور
بکیه دستی با درفش و سوزن کفاشی دور آن زده
میشاود  .در صاحافی و برای دوکتن جلد کتابها
هم از درفش اساتفاده شادهاسات .به ساوراخ کردن
چرم و مواد دیار باا درفش ،درفشکااری یاا بکیاه
زدن ،یااا ساااااوزن زدن ،یااا اَک ننایاادن گافاتااه
میشود.وپ.
څږښ= باقیمانده ساااااقه های کاه ِآ از کوردن
یِد ژاو دے نَرمه واښا کود ات ،ک-اِد ~ رېد=
گاو(ماده) نرمی کاه را کورد و تنرا کاه درشااات
مااناد دے ~ رررِ ،اذن ٲم= آن کااه درشااااات بیاار
بساااااوزانیم .ااپ ر =.ااره کردن .ااپ آ=.
ښک.ِ ،پ.
اره شدن .مِ .ل.اپِ ،ل.ا َ
څږښاااا = به نوبت آوردن غذا توسااااا اقارب یا
همساااااایاه هاا باه کااناه ےزا دار ی چری میرت
کو ،تااا ارهی مې ا -ېڅ هر ترن تر ُمرذه کۈنااه
ُکراک ریرت ،وے ته .اښاات لۈرېن=کساایکه می
میرد ،تا ساه روزهر کآ بکانه ےزا دار کوراک
می آورند ،آنرا ".اښت" میاویند.
څږښاا -یږسااای = کسااایکه نان را بکانه ےزا دار
میبرد.
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ساذج= وقت
څږو= درو آکر َمکته ته ~ نزدیک ُ
درو نکود نزدیک است .او ر =.درو ک.
څږوکُن= دروگر.
څږو َگر ،څږوگهر = دروگر.م .دِروگرر.
ُڅپتږو=  -۱در آوردن صاادا با لبان یا تولید صاادا
ُ= .
از اثرمکیادن لاب هاا تو تاه کیاداو ت
درهناام کوردن ازلبانت صاادا میبراید  -۲صاادا
سپ( )цуп-цупلب ها.
سپ-ت ُ
کردن حیوانات با ت ُ
ِڅڅو(جِ .څڅویېنِ ،څڅوخېل)= کبک دری.
ِڅڅوبُڅ= چوچه کبک دری.
َڅخمږخ=چقما (آتشزنه) ار اریزم ~ .ه واښت،
یو اریزم ِاذسااااات= اگر در دوده دیاق چقماا
بیااافتااد ،دوده میساااااوزد َ.کماااخ ذئااد= چقمااا
زدن(آتشزنه زدن).
َڅخمږخ -ژیر=سنق چقما (چکما ).
ِڅذاو= درو کردن.
ِڅذجَک= درو شده.
راوک= چراغ ،چراغک.
ِڅراوِ ،څ َ
ِڅراودۈن= چراغدان.
ِڅراو-سئخ= چوب برای چراغ(سوته چراغ).
ِڅرتَاک ِڅرتَاک ذئاداوِ ،څ ِرتَاک ِڅ ِرتَاک ذئاداو =
ااش دادن لعااب دهن یاا آب از ارین دنادان هاا
ښااڅ ار کو غئک ِکښاات ات.ِ ،رتَک( ِِ .رتَک)
یه َ
ذیاد=او(ما  ).آب در دهاان میکناد و از ارین
دندان هایش اش میدهد.
رڅار اااک= ب .ناااام باوتاااه( ایای انااااریاااان-
ِڅا ِ
 ،)Incarvillea olgaeکاه از شااااااکچاه هاای آن
برای شمع استفاده میشود.
ِڅ َرخ= رےد و بر اولین اشااعه آفتاب از شاات
کوه آفتااب برآماد َِ .رخ ر =.برآمادن (آفتااب)
کیر ~ چود ات ،یو انادویاد= آفتااب برآماد او هم
از کواب بیدار شد.
ا.ن،
ِڅ َرختږو= جرقه زدن یِد ژیز ارجا .ه امبَښا ِ
.اه َِ .رقات= این هیزم جرقاه میزناد و ممکن از
جایی آورده شده که ارچه دارد.
ِڅ َر َخک=۱ب .دم شااایر(گوش شااایر) ،لونوروآ
کاردیاکا (نام ےلمی )Leonurus cardiaca :نام
یاک گونه از تیره نعنااےیاان اسااااات.وپ .غر.ېن
ات بچاله یېن ېن ~ قا ښاور َدک ذورد کو سااجن
جینااوېن ِغمئښااااات وے= دکتران و بچاه شااااایر
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کشااک دم شاایر را می چیدند و مانند ساااجن آنرا
میجویدند.
ِڅ َر َخاک=۲جرقاه ~ مو ذادے= جرقاه بااالی من
آفتاااد ~ ان َاکاات مو ِگرېبۈن ت کو ،ثااد یَم=
جرقاه بااالی گریباان من افتااد و آنرا ساااااوکتااناد
َِ .رکَک ذئد=جرقه زدن.
ِڅ َرفڅتږو= سوزش کردن ،درد کردن ،سوکتن.
ِڅ َرکتاږو= بااران ریز و نمنااک بااریادن ،باارش
سااااات=
کفیف باارۈن َِ .رقات ،مو چیاد َچکاَ ک ُ
بارش کفیف بارید ،کانه من چکید.
ِڅرۈښاااتږو=  -۱کسااااره رسااااندن ،کراشااایدن،
صااادمه رسااااندن مو کَن َ.مۈنَک( َ.ن کَمۈنَک)
ات ِ.رۈښااااات کو ،یاه رِ َرښااااات=باه فلکماان من
صادمه رسااندی و آن شاکسات  -۲ریشاان بودن،
تشاویش کردن یو مو َکښا ِ.رۈښات ،ات ُوز اُم
دے ِرنوښااات= از کاار او بسااایار به تشاااویش
بودم ،اما من حاال فراموش کردم  -۳فریب دادن
ذو تارت مو کَپ ِ.رۈښااات ،شااای ته نه رررذے
ی =دو بار مرا فریب دادی ،حاال نمیتوانی.
ِڅارېاماتاااږو=  -۱ساااااوزش کاردن ،درد کاردن،
سوکتن  -۲غم و غصه کردن ،ریشان بودن.
ِڅښ =۱بوته ،یک نوع نَعناےیان یا لب گشاادگان
)Lamiaceaeیاا  (Labiataeیکی از تیرههاای
گیاهی اسااات .این تیره در حدود  ۲۳۶سااارده و
 ۶٬۹۰۰تا  ۷٬۲۰۰یا  ۷٬۵۳۴گونه دارد  .بسیاری
از گی ااهااان دارویی و کوراکی و معار ماااننااد
ریاحاااان ،ناعاناااا ،روماااارن ،ماریامگالای ،مارزه،
مارزناااوش ،اوناااه کاوهای ،زوفاااا ،آویشااااان،
اسااااااوکودوآ و باادرنجبویاه در این تیره جاای
دارند .برکی برای دانههایشااان کشاات میشااوند
مانند چیا .برکی هم برای زیبایی کاشاته میشاوند
مانند حسان یوساف  .بسایاری از آنان به صاورت
درکتچه و درکت (مانند سااج) هساتند و به ندرت
به شااااکل ویره (باالرونده) نیز یافت میشااااوند.
گلهای آنرا  ۵گلبرگ متحد و  ۵کاسااابرگ متحد
دارند.وپ .م. .اپ.
ِڅښُ ،۲څښ= در هم ،آشااااافتااه ،شااااامااالو تو
غون ِجاک ےجاب ِ.پم=موی هاای سااااارت ےجاب
شاامالو اسااتند ِ.پ آ =.در هم شاادن ،آشاافته
ُ.پ.
شدن ،شمالوشدن .م. .یپ،
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ِڅښ=۳صدا ایکه با آن بز را میترسانند(میرانند).
ِڅښ-بِرو = شو بروت.
ُڅغ= اااره ،کنااده اه تراات ،مو ئکین ان.رک،
ُ.غېن= در ،چموآ های مرا بدوز اره شاااادند
ُ.غ ذئد= اره کردن ُ.غ آ =.اره شدن.
ِڅفتږو= دزدی کردن.
ِڅفی = دزد.
َڅڤږر= چرار(.)۴
ڤږرم = چرارم(.)۴
َڅ ُ
َڅڤږر-ځېم= چرارچشم.
َڅڤږر-ذیس= چرل(.)۴۰
ِڅڤینڅ= -۱زنبور  -۲زنبور ےسل.
ِڅڤینڅ-رئز= آشیانه(کانه)زنبور.
ُڅق(مذَ ،).څق(مث =).ایسااااتاده ،برآمدگی ،بلند
یه ِوذر وم َ.ن ژیرت ناست= آن گنجشک درآن
سااانق بلند نشاااسااات ُ.ن ذ.ُ ،.ن ر = .ایساااتاد
کردن ،بلند کردن.
ُڅقِ -برو = شو بروت.
ُڅقتږو= بیرون آوردن صاادای" ُ.ن" با زبان ُوز
ُ.قات= من
وے رد گراپ ذه-م ،یو کو زک قت
برایش میاویم و او با زبان " ُ.ن" میکند.
ِڅقتږو= چرچه زدن ،جیر جیر کردن(گنجشااک)
ِوذچېن ار ِجنارل ِ.قېن= گنجشاااک ها در جنال
جیر جیر دارند.
ُڅق-دَماږَ ،،څق-دِماږ=،مغرور یو ~ ،وے کرال
ار مٲش نه کرف.ت= او مغرور اساات ،متوجه ما
نمی شود.
ُڅق-ویز= باردر حالت افقی.
ِڅگۈنچ=بب. .ی َاند.
ِڅلُق -بُلبُل= نا آرام ،آدم بی قرار ،مضااارب ا-
ذه.ِ ،لُن -بُلبُل-ات-آ؟ چ بُن نَ = ای بچه چقدر
نا آرام استی ،در جایت بنشین.
ُ
ِڅلُقُ ،څلُقِ ،څلۈقُ ،څلۈق = ایساااااتااده.م .ن،
ُ.ن.
اږوک = ایساااااتاااده ~ تاه ِکراک ناه کېن=
ِڅلُقا َ
ایستاده کوراک نمیکورند.
ِڅلُق-خږښ= با شااخ های راسات ی ~ بُی دے
ند بېد= یک بز او که شااکرای راسات داشات ،گم
شد.
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ِڅلَقَکِ ،څلیقَک ِڅلَقَک ذئداو=ایساااتاد شااادن ،به
یش نرفتن یم مو کاار~ ذاد= کاار من باه یش
نمیرود ِ.لَقَک آ =.ایستاد شدن ،به یش نرفتن
لرش کرال ارد اُم ذاد ،یاه دذ تَر ِزباا دے ان َاکات،
سات ،را ته باز اُم= من با الک برسار
لۈرېن ته ~ َ
دولاک زدم ،اگر آن باه ےقاب ریاد ،میاویناد"باه
ےقب رید"و دوباره میتوانم بازی کنم.
ُ
ِڅلُ َقاک= قلاه گاه در برے یاار ،گاه در ِ.لقَک
تار=گاهی دربغل یاروگاهی برسرقله(کوه)(متل).
ِڅلُلئخُ ،څلُلئخ= ساریع ،با دوش یو اِک دۈن(اِک
دۈناد) ِ.لُلئو ِزباُد اتُ ،وز اُم وے گیر ذاد= آن باه
سارےت رید و من او توقف دادم ِ.لُلئو آ =.به
سرےت دویدن.
ِڅلینِ -څلهق= ےجوالنه ،با شااتاب و ساارےت یه
~ ۈند تیزد= او(م  ).به ساارےت راه میرود.م.
بې ثمر ،بې ِو ِلی.
ِڅموُ ،څموِ ،څمودُ ،څمود= کجاوه.م .ذید-رار.
ِڅموبُڅِ ،څمودبُڅُ ،څمودبُڅ= کجاوه کورد.
ِڅمو-جاږثِ ،څمود-جاږث=توده اارو در زمین ،باا
کجاوه انداکته شااااده یه ذید وم ِزمڅ ارد ~ ،غَل
تِکیرم نا چید= اور در زمین اساات هنوز راکنده
نشده.
ِڅمو-جږث -ېن= محلی در بین قول سا ک ( ََ .ک
قۈل) و قول شااااایوه(ښاااااېوه قۈل) در بدکشاااااان
افغانساتان که اراضای آن شاباهت به توده ارو در
زمین دارد.
اویااکِ ،څاماودَکُ ،څاماودَک= کاجااااوه کاورد
ِڅام َ
غئک ذېن ادے ،کاج ِکست
ِ.مو َدک ته ښیج
کَښاااات مه کیرت= کجاوه کورد را به دهان گاو
بسااااتاه میکنناد ،تاا در هنااام کرمن کوبی غلاه را
نکورد.
َڅن =۱تفنق.
َڅن =۲کمااان(برای باااز نمودن شااااام و نبااه)
َ.نِی= کمان کورد.
َڅنِچ -ذ ذی = نداف(با کمان کورد).
َڅن-ذ ذی = نداف.
َڅنَک= تفناچه بازی.
َڅن-کَمۈنَ اکَ ،څن-کَمونَ اک = فنکن ،فلکمااان
ِوذر ږېاو ٲم= باااا فالاکامااان
اۈنااک قاتا
َ.انَ -کام َ
گنجشک را شکار میکنیم.م .کَن.َ -مۈنَک.
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ِڅنهښاڅِ ،څنهښا َڅک= -۱الغر ِ.نرښا َ.ک ژاو=
گاااو( ماااده) الغر ِ.نرښاااااڅ آدم=آدم الغر -۲
زشات ،نا محساوآ یه اِک-دۈند ِ.نرښا َ.ک غرڅ
یَسااات دِدے ،تَر َوم دیدار.ه ِچسا ا  ،لۈر بَغېر
ی چیز اآ َوم ذساات نه یاذد ،ات یه وے کار
ِکښات=او(م  ).یک دکتر نا محساوآ اسات اگر
بااه قواره اش ببینی ،فکر میکنی کااه چیزی از
دستش نمی آید ،اما او آن کار را میکند.
څوذم=ب .دِر َمنه ،یوشاااان( وش درافغانساااتان)،
ترخ ،کاراگوش (نام ےلمی )Artemisia :جنسای
از گیاهان شااامل  ۲۰۰تا  ۴۰۰گونه گیاه از تیره
کاسانیان هساتند که ک ههای کوشاها ی و گلهایی
معموالً تلو دارند.وپ.
خچ اک= برگ هااای کاااراگوش( وش)
څوذم-پُ َ
اچااک تاااه .اوذم َرزد کاو ،ماااال وے
.اوذمُ -اک َ
کیرت= برگ هاایکاه از کااراگوش میریزناد و
مال آنرا را میکورد.
څوځ = نوک تیز ِښاوئزن اند وم نۈل ~= نوک
ےصااا چوب شااکارچی تیز اساات دم ~ ژیر مو-
رد دهک= آن سنق نوک تیز برایم بده.
څوځ -نۈل= نول نوک تیز.
څوځ -نئځ= بینی نوک تیز.
څوق= جغااد .و نااارے= کوراک سااااابااک،
کوراک سار ایی ،کوراک کوچک (مانند چاشات
یا ےصرانه یا لقمه ی یش از کواب) ناشتاشکن
ُوز اُم .و نااارے نااه ژیوج ،ل اادے ی = من
کوراک ساااار ایی را کوش ندارم ،بیشااااتر کته
کن .و نارے ر =.کوراک ساااابک ،کوراک
سر ایی کوردن.
څا د ،،څا دَث ،څا دئاث = چاه؟ چاه شاااااده؟
چیزت ښااارج ~ ،تو-رد؟= چرا کواب اسااتی ،تو
را چه شاده یو تو .ه دے ی چود=او از تو چه
میکواهاد؟( او تو را چاه کاار داشااااات؟) ی .اه
دے ،ی .ه َد = هیی.
څاا ر اناااََ ،څار اناااَ=  -۱چای چای رقام،
چاور؟ -۲چرا؟ چی؟.
څهښ زار=  -۱جائیکه یاز وحشاای زیاد اساات
~ اساااید لپ
 -۲نام محلی در بجوی اسااات
.رپ رُد= امساال در تساو زار یاز وحشای زیاد
بود.
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څهښ مون= سیب تلو تَښپ.
څهښ نږش= زردآلوبا کسته(هسته) تلو.
څهښ= یاز وحشااای( یاز کوهی)Allium sp.:
~ بېښاادے ِگردے َچښاامه ،یاز دسااتور وېک مزه
یت قا ِلب= یاز وحشای بیشاتر در ااراف چشامه
میرویاد ،مزه و شااااکال شاااااان ماانناد یااز(ےاادی)
است.
څهڤاداو= گااز گرفتن( در مورد موش هاای زهر
دار) میرموشۈن ته مال .ه َ.ڤد ،مال ته میرت=
وقتیکاه موش تاازی( قااقم) رماه را میازد ،رماه
می میرد.
څ َ -وخ = چی وقت.
څۈق= ایستاده ،بلند.
څۈند مېث  ،څۈند روزه= چند روزه.
څۈند وخت = چند وقته.
څۈند= چند ،چقدر.
څۈن ُدم= چندم ،کدام.
څېښااڅ= سااوزش دل(سااوزش دل به دلیل زیادی
اساید) دے دارے کرر ،تو ~ بِنئسات= این دارو
بکور ،ساااوزش دلت را گم میکند .ېښاااڅ ر=.
سوکتن دل مو-رد .ېښڅ ِکښت= دلم میسوزد.
څېښ َڅک= نام سبزی کوردنی.
څېم د رذ= چشم درد.
څېم غه َڅک= مردمک چشم.
څېم َ
فئلااک= نااام حشاااااره ای ماااننااد زنبور
زنبورهای بیےسال(زنبورهای بیےسال حشاراتی
هساااتند که در راساااتهٔ رده باالن و زیرراساااتهٔ
باریکتنه داران قرار دارند .زنبورهای بیےساال
نقشای بسایار حیاتی در کنترل جمعیت حشارات و
دفع ابیعی آفااات دارنااد چراکااه تقریبااا ً تمااام
گوناههاای حشاااااراتی کاه آفات کشااااااورزی و بااغ
داری محساوب میشاوند دساتکم یک گونه زنبور
بیےسااال به ےنوان شاااکارچی یا انال آنرا وجود
دارد به همین دلیل اساتفاده از زنبورهای بیےسال
برای کنترل بیولوژیکی آفاات در حاال گساااااترش
اسات  .زنبورهای بیےسال بیش از یکصاد هزار
گونه دارند .بیشااااتر آنرا زندگی انالی و انفرادی
دارنااد امااا برکی هم زناادگی اجتماااےی دارنااد و
کنادوهاایی شااااابیاه باه کنادوهاای زنبور ےسااااال
میسازند اما هیچیک از آنرا ےسل تولید نمیکنند.
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بیشاااااتر آنراا هماهچیزکوارناد و از شااااراد گالهاا،
میوههاای افتااده و الشاااااههاا تغاذیاه میکنناد .اکثر
زنبورهای بیےسال نقشای در گردهافشاانی ندارند
اما تعداد کمی از آنرا در گردهافشاااانی مشاااارکت
میکننااد .بااه ویژه زنبورهااای انجیر کااه تنرااا
گردهافشااان درکتان انجیر محسااوب میشااوند و
اهمیت حیاتی در بقای این درکتان دارند.پ).
څېم ووس= کاااسااااااه چشااااامااک .ېم ووآ
کیااداو=دشااااامنی کردن وهااذېن تُلۈ(تولۈ) .ېم
ووآ کوږج ،تر هما ِد َگر گراپ ناه ذهاذېن= آنراا
مثلیکه دشمن استند ،با همدیار گپ نمی زنند.
څېم(ج .څېمېن)= چشم .مَ .چښم.
څېم-سااېر= قانع ،چشاام و دل ساایر(متضاااد .ېم-
قرت).
څېم-قه =گرسااانه چشااام ،حریت(زیادت جو)،
امع کار(متضاد .ېم-سېر).
څېم-قهت = گرسانه چشامی ،حریصای .م .قرت-
ېم .
څې َمک =۱ےینک چشم.
څې َمک=۲مرره های کورد.
څې َمک =۳بازی افننه ،وقتیکه به نوبت سناچل
.ېماک
هاا را درچقوری ای درزمین میااذازناد
َ
بئښتاو= ".ې َمک" بازی کردن.
څې َمک = چشاامک زن .ې َمک ذئد= چشاامک
زدن.
څی ښااااږج ،څیښ ښااااږج(براکس خیځښااااږج)=
کسته تلو زردآلو.
څیپتږو= جیر جیر کردن( رنده).
څئپتاږو=دسااااات زدن ،لمآ کردن اه غرڅ ،کو
.ئاپ اُم ،یَم چیز ار َدم بوجین ب َُقا ؟=ای دکتر،
من دسااااات بزنم این کلولاه ماانناد در بوجی چاه
است؟
څئپاک= باا احتیااا نِاااره تاه
څئا -څئا  ،څئا ِ -
ُ
دۈند .ئپ.-ئ ِک تیزد ادے ،تلۈ ِکرپ ته سااۈد=
ناااره آنقادر باا احتیااا راه میرود ،مثال اینکاه می
لغزد.
څیپهک= یک نوع گنجشک.
څی َڅک =۱وجدان ،تحمل.
څی َڅک=۲حشره ش شک.
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څی َڅاک=۳ب .نباات وحشااااای غیر قاابال کوردن،
میوه آن شباهت به اناور است.
څیڅا = نرماه ،میاده ای نماک .ی.اه نماک تاه اآ
نَرماه نماک لۈرېن= نماک ".ی.اه" را بناام نرماه
نمک میاویند.
څیځبهند= ریسامان کنترول میزان ریزش غله در
سااااناق آساااایااب .یږ برناد ِیاد برناد اآ ِکادارج
دۈر .ااه= ".یږ برنااد" این
تاااثچااک ت
َ
ریسااامانی اسااات که ازناودان ریزش غله( ناجه،
کاسیک) "تاث َچک" با دول"دۈر" وصل است.
څایاځ ِ -پالایاځ  ،څایاځ -ا ِ -پالایاځ  ،څایاځ -ا -
ِپیځ = بچاه هاا ،اافاال ل ا ُالِ ُ -لاک بچ َالاه ار
چیاد .اه رېاد ،لۈرېن ":ا-را ،یو ِیاک دۈناد .یږ -
اتِ -لیږ دار دِدےم"= اگر درکااناه بچااه هاای
کورد وریزه زیاد باشااند ،آنوقت میاویند " چقدر
بچه های زیاد(.یږ -اتِ -لیږ ) استند".
څیښ واښ ،څیښ واښاَ ک = ب .نام گیاه با اعم
تلو.
څیښ= تلو .مِ .ب یپ.
څئښااااتږو=جمع کردن(توته های چوب و کمچه،
ساارگین) رېزگ ژیز .ئپ کو ،ره= توته های
کورد هیزم را جمع کن و بیاار ژیز ُوز .ئپ اُم
ات ئکتاااو تو ی = من هیزم جمع میکنم و تو
نان کته کن.
څیښ-تُخن =آروغ زدن بوی ناکوشایند از دهن.
م..ېپ-دُخ. ،ېپ-دُکنه.
څئښاک ،څئښا = کاه درشات ،سااقه های کنن
َ
غله که در هناام کرمن کوبی درسات میده نشادند
و آنرا را باد نمیبرد.
څیغااداو= ساااااوت زدن ،جیر جیر کردن ،نااالااه
کردن تو نَی .یغد= نی تو ساااوت میزند زَ ری
.یغد= کوگ جیر جیر میکند.
څیغهن= کسایکه جیر جیر و ناله میکند ~ زَ ری
یِد توند= کوگ تان جیر جیر کن است.
څیاَ=  -۱زایماان(برےکآ فررد) نُر ت ََرک ~
َمږ میږ = امروز گوساااافند نو زایمان مرد مو-
ند-ېن ذو ~ رَز رَد= من دو بز نو زایمان داشتم -۲
نو تولاد ،کورد( حیواناات) مو ~ وهرگېن یېات
مرک= بره های کورد مرا رها نکن.
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څی َ
گند= شااایر ،گوشااات زایمان(چرار ایان) ~
ښاورد ته ُکب کرر ٲم= شایر گاو زایمان را کود
ما می کوریم .م.ِ .اۈنی.
څین= بید سااارخ(نام ےلمی)Salix purpurea :
نام یک گونه از سرده بید است.
څینڅږج=ب .کلماتیآ شاااارقیِ ،کلک (نام ےلمی:
 )Clematis orientalisنام یک گونه از ساارده
کلماتیآ است.وپ.
څین-زار= جاایکاه بیاد سااااارخ زیااد میرویاد( بیاد
سرخ یک گونه از سرده بید است).
څینَاک= بیاد سااااافیاد(ناام ےلمی )Salix alba :ناام
یک گونه از سرده بید است.
څیو= موی.
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