ر
رٲسِ -خذۈن(رهسِ -خذۈن)= دستت ه یا با ه گند
به شکل پش اره ؛ رٲسِ -خذۈن چ ،.رٲسِ -خذۈن
ذ =.دس ه یا با ه ک .گند به شکل پش اره  ،دس ه
یا با ه زدن گند به شتتکل پشتت اره؛ د خو َِند
~ ذهذ خو ،یِد ه جهلدث قاق ستتتتۈد= گند را به
دس ه یا با ه بمان ،زود خشک میشود.
رٲس(رهسِ -خذۈن)= بستتت ر بذر؛ د ذېد رٲس-
به -رٲس ِوځئر= پارو را بستت ر به بستت ر هموار
کن.
رادهر :ا-رادهر= بب .اه-را.
راژ  =۱نبض؛ و ~ ِزبینتتت= نبض او بلنتتد
است.
راژ  =۲نا محالت در شغنان و روشان.
راږجَک ،رئوجَک= غالف مشتن؛؛ زوز کتتت نه
ست ،ه ه ه ا ز =
ه ا ز  ،هر گه د راږجک ز
من غلته را از همتدی ر رق کرده نمت وان تا
خوشه آن نبرآید.
راږځ= خوشتتتتته؛ مو اوشتتتتتر انتد غتل راږ نته
نتتتتت وی = از جو من هنوز خوشتتتتته نته برآمتده؛
راږ ذیڤداو= خوشه اینت.
ست=و= به راه
راستاوو= مست یی ؛ و ~ پۈند
مس یی برو.
راشتتت ت  -بینج= نوع ارزن بتا رنت؛ ستتتتتر ؛ ~
زختتتتتپته-ره ،قِنتاق ڤتاږځتث ،یته مت=د ارد بته جتای
ِب ِرن = ا اله ارزن ستتر " ارزن نوع قناق" برای
ما بجای برن است.
راشتتتت  -ڤِدیرم= -۱ب .دِرمنه ،یوشتتتتان ،ر
( ) Artemisia scoparia waldstجنستتتتت از
گیتاهتان شتتتتتامتل  ۲۰۰تا  ۴۰۰گونته گیتاه از یره
کاستتنیان هس ت ند که کپههای خوشتتهای و گلهایت
معموالً لخ دارنتتد.وپ.؛  -۲جتتاروب( از گیتتاه
دِرمنه ستتتر برای جاروب کردن قالین و غیره؛
م=د اند راشتتت-ڤِدیر نِستتت= ما جاروب ستتر
نداری .
َ
راش ت  -وهن ،راش ت  -وهنک= ب .نوع درخت
بیتتد؛ وهن ارهت خېتتلو ییو ستتتتتفیتتد -وهن ،ییو
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راشتتت -وهن ،ییو څینک وهن= ستته نوع درخت
بید وجود داردو یکت بید ستتفید ،دی ری بید ستتر
و آخری بید ب ه ای.
راش (مث ،).روش (مذ =).سر .
راشتتاَک -درمۈن ،راشتتاَک  -درمون = ِمری یا
سر نای.
ِغذه ~ نه بِنئستت =
رافچَک  =۱اوشتتتک؛ د
اوشک باه را گ نکت
رافچَک =۲ستتتخره؛ دره با ایوری ها و دریااه
ها.
راڤ= ب .آنغوزه ،آنیوزه (.)Ferula cocanica
راڤ= بب .رورڤ.
َربوب= رباب.
َربوب-نَوازېج= رباب نواز.
َربوبے= ربابت.
ِربدتدېجِ ،ربدتدَر ِربدتذېج= مشتتتتنت؛ جوشتتتتتانتده بتا
غال د؛ ِربزدې متتتتتارب ستتتبئځ ق پیځېن خو،
خېن=" ِربزدې " وق یکه مشتتتتن؛ را با غالف آن
جود میدهند و میخورند( ما آنرا).
ِربدښتتتتت چتیتتتداو= خترد کتردن ،تو تتته کتردن،
شتتکست اندن یعنت نزدیک به ک ا ت دانت انداخ ن؛
وېڤ مو وېبېن ېن اوږب ی زمت ِربزتتتر= درزه
ما مرا شکس اندند.
ِربدښ = پارو نرمه؛ دېڤ ذیدېن کهل ر کهل ک
خو ~ ،ویز ِکن= پارو ها را ستر به ستر و کن و
نرمه پارو را باالی شان ب ذار.
دربَک=  -۱نا گیاه ای با ستاقه های نازک؛ زربک
س =.نازک شتتتدن( کشتتتت غله) ،با ستتتاقه های
نتازک؛ مو َِنتد دۈنتد مبته یستتتتتت اد  ،زربتک
ستذب= گند من آنیدر ختخی استت که ما ستاقه
ز
های گند نازک برآمدند؛  -۲کف یا ل ( درستح
تتتوڤد ،زختتتپه ر یر ه ~ لۈڤېن= قشتتر
مایع)؛ ز
بیرونت یا ستتح شتتیر و ا اله را زربک(کف ،ل )
می ویند.
تارکېن
ِربیتتداو= متتانتتدن ،جتتا بجتتا ک.؛ وېڤ ات ِ
ِپراند یېن شتتیراای ِربود = در پیشتتروی مرد
ها ش تیراای ماندند؛ کو د دېک ِرب یېت ،د
یاڅ ِپذن ٲ = دی؛ را بمانید و آ د را در میدهی .
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ِربیذر= رد پا ،شتتتصتتتت صتتت ( پنجه) و غیره؛
ِربیذک ذ .رد پای ماندن؛ ِوذچ ات مال ه ِربیذک
ذېن= گنجشک و مال رد پای مت مانند.
َر َپت  ،ره َپت = د ع تا ،در یتک لح؛ته؛ مو غۈږېن
ېن ~ ناست= گود های من د ع ا بند شدند.
َرپ = حریق ،می ود ،راه؛ یو قس ت ین ~ ِوزېنت=
او حریق قوشتت ت گیری را یاد دارد؛ د ِخدارب
رپ ڤوږب= او حریق رمی آستتتتیتاب را یتا ته
است.
ستتتتت ر بتای خو ،ی
در چیتداو= کنتدن؛ نزر-ا ز ز
لهڤ ستڤځه -زرت اود= امروز بای ر و کمت
سبزه را کند .
ِرجتتوس  =۱نتتا؛ر ،پیره دار؛ و-ت مو ~
نِست ،ایز مو سئر ؛ و نا؛ر من نیس ت و ارا
مرا عییتب مت کنت؛؛ ن؛تارت؛ و ~ مو رد زخد
ستتت= ن؛ارت و خوشتت نه آمد؛ ِرجاس چ=.
نه ز
ن؛تارت ک.؛ نخایر ته ارا ِکتتتتتتت ا ته ییو اس
وېڤ ~ ِکتتت= ااد ا ،آهو ها ارا میکنند و یکت
از آنها ن؛ارت میکند.
َرجه= رس و رواب ،اادت؛ اِک-اِد ~ اس قدیمث
ڤزذب= این رست از قدی وجود داشتت؛ گندگ د
داد ~ = گندگت دراادت پدرد است؛ مه ~ ک-
اِد دد  ،اس خو ستتایه یث ستتکڅېت= این اادت
شما است که از سایه خود می رسید.
ِرځدخ= شرشره خوردِ . .رږۈڤِ ،رگۈڤ.
ِرځېن=پنهان ک .پخ ن باالی ستتن؛(گوشتتت بعد
از شتکار)؛ نخایرا ز ذاد خو ،دذ ا ز ~ وېذد ،یعنت
پزت ت ه یند ا ز و ار تتتای درون ذاد= من آهو را
شتتکار کرد و او در دامنه کوه در بین ستتن؛ ها
پنهان کرد ؛ ذو ِڅڅو ا ز ذاد ،و ییو ا ز سئد یر ~
اود= من دو کبک دری را شتتتکار کرد و یکت
را در باالی سن؛ پخ ه کرد  . .سئدِ -رزین.
ِرځیف= صتتتخره ای ،ستتتن؛ یز نوک؛ ِرځیف-
ِرځیف هخ= کوه صتتتخره ای؛ هخ بزق-بزیک څه
ِڤتد ،و ته ~ لۈڤ ٲ = اگر کوه دارای ستتتتنت؛
های نوک یز باشتتتتد ،آنرا " ِرځیف" می وی . .
بِرځیف ،بِرځیفک.
ِرچ= شتیب الفدار ،په الفدار؛ کهند بر ات کهند
گاز څه ڤېد ،و ه ~ لۈڤېن= بخشتت په باشتد و
بخشت امن زار ،آنرا بنا " ِرچ" گویند.
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ِر ِچن= امن زاردر پته یا دامنته کوه بدون آب؛ ~
بې تت گاز ه پزتت ه ند لۈڤ ٲ = " ِر ِان" امن
زاردر په یا دامنه کوه بدون آب را گویند.
َرڅَ :رڅ نه-لۈڤد=استتتت وار ماندن ،در جای خود
ماندن؛ یِد ووس ه رڅ نه-لۈڤد= این یراز جاید
بت جا نمت شتتود؛ دهذ و بو ېن ه ذۈ ستتالې رڅ
نه-لۈڤېن= بوت های ا دوسال پاره نمت شوند.
َرڅاوو= با ستتتروصتتتدا حرکت ک ،.قد زدن؛ یِد
َیر ه اس خو جای یر نه رڅت= این ستن؛ از
جاید حرکت نمت کند.
َرڅست ت َ ،رڅ = ناگهان ،ورا؛ م=د ٲ نیست ت
ات ،رڅت یو ِمس دېد= ما نشتست ه بودی که او نا
گهان درآمد . .دۈمبست ،دۈمبس ،دپپت.
ِرڅئثاتووِ ،رڅئثېناتووِ ،رڅئثۈناتوو=  ،گریخ تانتدن،
گریزاندن ،رار دادن؛ ِید زکد و ات ت ِرڅئ ت=
ست؛ ماکیان گریزاند؛ یو مو زکد ِرڅئ ۈنت= او
ستتتتت؛ مرا رار داد؛ خو ِرڅئ ۈن تاو= گریخ ن؛
ااتث اِک و خو مته ِرڅئ ېن ،زوز ته پ و نته
رف ا ز = هیر خود را ن ریزان ،من به و غرض
ندار .
ِرڅیستتتتاوو=  ،گریخ ن ،رارکردن؛ وپا از
ِرڅوستتتتتتت= وپات از آنجتتا گریختتت. .
ِرڅئث؛ ِرڅئ ت.
رحم =  -۱شتکر؛ مه رد لپث رحمت= از شتما
شتتتکر زیاد؛ رحمت لۈڤداو= شتتتکر کردن؛ -۲
اس خاص؛ رحمت ،رحمت شاه ،رحمت ،رحمت
هللا.
رحمانۈمه= شتکری نامه ،ستپاستنامه ( به شتکل
نتامته)؛ ذو نفراردېن ~ دهکاود= برای دو نفر
سپاسنامه دادند.
رحت َمت ِجتن ،رحت ِمت ِجتن= بتیتاتتتاره ،حتس ترحت بتته
بیاارگت؛ وېڤ نهن میږ خو ،وهذېن ~ س تذب=
مادر شان مرده و آنها بیااره شدند.
رح َم ِجنَث= بیااره؛ یو ~ ر مو اوتت= او ن اه
بیاارگت بمن کرد.
رحتنتتتو=  -۱زیتبتتتا ،بترازنتتتده ،بتتتاشتتت تکتوه؛ ڤت
رحنات(رحنا یت) اید گدا= با شتتتکوه در بیرون
و گدا در خانه( م تل)؛ رحنا مئستتتتتت= ماه ابان؛
تتهب رحنا مئتتت څه ِاست ِ ،تتپل ستت ِکتتت=
در شتتب وق یکه ماه ابان را مت بینت ،درخشتتان
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استتت؛  -۲استت خاص؛ رحنا(مث).؛ م الو رحنا،
رحنا گل ،رحنا بې ِ .
َرخَ ،رخت = رنت؛ ،شتتتتکتل ؛تاهری؛ څته لۈڤجېن
بخت پ رخت وابست ه نِستت ،راستت= حوریکه
می ویند ،خوشتتتبخ ت وابستتت ه به شتتتکل ؛اهری
نیست ،راست است؛ څه رهن؛ ر د ند اد ،
غل خو ِجناو ،پیرث نِستتتتت= شتتتتکل ؛اهری آن
ایدر خوب استت ،م لیکه هیر نشتانه ای از پیری
در او نیست؛ د کاله ر بېد= رن؛ این پاراه(
که) غیر کرده است.
خځوور= آ د ،اوب برای ستتتتوخت(
درخځوو ،در
َ
برای روشتنت)؛ شتمع لویت (شتمعت که یله ی آن
از مغز نت درستتت شتتده استتت)؛ زرخځاوک ِپذن=
شتمع لویت را روشتن کن؛ زرخځاو ذئد= اوب در
دادن( برای روشتتنت)؛ َیزین څئتتتت خو ،ذادېن
زرخځتاوک= هیز را اینتدنتد و آ د را در دادنتد(
برای روشنایت) . .لزتکک.
َرخڅَ :رخڅ وېذداو=  -۱شتتتتروع ک ،.پذیر ن(
ایزی اجرا ک).؛ شتتروع ک (.ایزی)؛ ستتت ٲ
ر څتاو خو رخ ٲ وېتذد= متا بته درو ر ی و بته
کتتار شتتتتتروع کردی ؛ یو پ مو رخڅ داوا
وېذد= آن همرای من داوا را شتتتتتروع کرد؛ -۲
شتروع ک .به زدن ،به ک -ک کردن؛ قره ِشتر
~ و وېتتذ ا ز .؛ زا تپ حتتاال مت زن و را؛ -۳
شروع کردن غذا؛ و هت ی اند رخ وېذب ،و-
ت یۈد انتتد ،کو بهس خېتتت پ تدرت آنجتتا غتتذا
خوردن را شروع کرده ،و اینجا ،بس بخورید.
َرخڅاوو= -۱رقصتتتیدن ،رقصتتتاندن؛ کو رخڅېن
د خو ِڤرا بز = بردارک را برقصتتتتان؛ مو یېن
ستتتور اند لپ رخڅېنت= در اروستتتت مرا زیاد
رقصتتاندند؛  -۲به پا ایست اده ماندن ،به پا ایست اده
شتتدن؛ کار زیاد ک.؛ ک ه رمېث ېت مو رخڅېنت
ستتتتت= متا روز مرا ستتتتترگردان
خو ،متات ا ز ز
کردید و مانده شد .
َرخ َڅتک= قتد زدن ،ل تد زدن بتا پتای در جتاید؛
ستتت تت= از قتد زدن متانتده
اس رخڅکتث ا ز متات ز
شتتتتتد ؛ رخڅتک چ =.قتد زدن از کنجت بته کن
دی ر ،ل تتد زدن بتتا پتتای در جتتاید؛ مو کنتتاره
رخڅتک مهتک ات ،ستتتتتت=و ر څتتاو= بتته گرد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

(احتراف) متن دور نتختور(اتر نتزن) ،بترو بتته
درو.
َرخدار= رن ه ،شتتکل ؛اهری قشتتن؛؛ ~ کاله=
پاراه رن ه.
ص = رخصت.
درخ َ
َرخنه= شتکست ه ،ستورا  ،ستورا در دیوار ،بدنه
کشت ت؛ رخنه چ =.ستورا ک ،.شتکست ن؛ یه تت
ِس رخنه اود= آب آن خاک را برد.
و
َر َخو= جهتت ،شتتتتتیتب؛ د َِنتد ~ اس یر ار
ا ه = شتتتیب گند از باال ر پاهین استتتت( در
نشتتتتتیبت)؛ رخو چ =.روان کردن ،انتتداخ ن بتته
یکحرف؛ َیر رخ اود ار کله پای= او سن؛
را بحرف پاهین انداخت؛ مو ڤِرا د تتتڅ رخو
اود= برادر آب برد( به یک حر ت).
َرخهوَ :رخهو چ =.استهال شتدن؛ ختعیف شتدن؛
ڤارب دِرون گیر څه ستۈدِ ،ستدِخ ورڤېن ېن خو،
ذېن ڤتارب ارد ،جهلتدث و رخهو ِکتتتتتتت= اگر
استتپ پبوستتت میشتتود ،گیاه" ِستتدِخ " را جود
میدهند وبرای استپ میدهند و او را به استهال مت
آورد . .روۈنوروۈنت.
َردَ ،رددَ ،ردےَ :ردے معرکه= کستیکه از جامعه
رانده شده است.
َرد= رد یابت ،ا ری؛ و ردث نِستتت= ا ری از
او نیستتتتت(نه مرده و نه زنده )؛ و مرکهب اند
و ردث ِنست= ا ری از خرد نیست.
ِرداو ،رېداو= ماندن ،ن ه داشتتت ن؛ م=د کودکېن
ٲ خو نهن ق رېد=ما باه ها همرای مادر خود
ماندی .
َردمےَ ،رد َمنے= غیر ختروری ،بت ارزد ،بت
ایده؛ یو ~ ،زک ېن اس و بېزارست= او انسان
بت ارزد استت ،همه از او بیزار است ند؛ یو دۈند
~ آد یستتتت اد  ،اس و امېذ نِستتتت= او یک
آد بت ایده استتتتت از او امیدی نداشتت ت ه باد. .
رهمې .
ِردئځ= امن ،امن زار ،جتای الفزار؛ خو متال
ٲ اس ~ ڤود= متا متال را از امن زار آوردی ؛
یېتت خو متال یتاس ٲ ر ~= بیتاییتد متال خود
را به امن زار ببری .
ستتتاَن= ستتت ون وصتتتل شتتتده به خ ه در
ِر َزر ِ
نزدیک دروازه.
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ِر َزر= خ تته در دیوار دیکتتدان برای ن هتتداری
ته جتاگته ِرب یت= = در
؛روف و نتان؛ ~
پئخان
خ ه ؛روف را مت مانی ؛ ستور اند ر ~
ِ
گرذه لهکېن= در روز اروستتت ،باالی خ ه نان
های پخ ه شده مت مانند.
َرزېناوو= ببِ .رت او.
ِرزیتن ِبتڅ= دخت ترک؛ متتته ،ختو ~ زئتز= متتته،
دخ رک ا را ب یر .
ِرزین ،جِ .رزینېن = دخ ر ،دخ ران ،ب .دخ ر
ها ِ . .رزین.
ِرزینېځ= دخ ر اندر.
ِرږڤئر= بب .دِږڤئر.
ِرږۈڤِ ،رگۈڤ= شتترشتتره؛ یوآستت ۈن گر ِگنوتتته
یت)،رگۈڤ ات ،هزار
بای ات باغاته-ت( باغاته
ِ
نهتال ذاد= او در احراف آستتتت تان (مزار) بتای،
باغاه ،هزار ها نهال و شرشره جور کرد.
ِرږۈڤَکِ ،رگۈڤَک= شره شره کواک.
ِرش= متتد وع متتایع؛ ِرد ذئتتد = متتد وع متتایع
کردن؛ ِرد س =.اسهال شدن.
شتتن= استتهال شتتده ،استتهال گر ت؛ ی م ل
ِر ِ
م=د اند یستتو" ی ِر ِشتن َاو ،زک َاوېن ِر ِشتن
ِکتتت"= یک م ل ما داری و" یک گاواستهال شتده،
ما گاو های دی ر را اسهال میکند".
ِرښتاوو=  -۱کندن ،حفر کردن؛ مو ِزدۈن دېوالېن
زرتتتتتتتت= دیوار انبتتار(گنجینتته) مرا کنتتدنتتد-۲
ایدن(میوه) ،جع کردن(کشتتت)؛ اس د مون
مون ررذ= از درخت سیب سیب باین.
ِرښتتتتتاتوو= ریخ ن؛ پتات تتتتتتاه-نتد-ېن ِمس و
یوتتکېن ِرتتت= اشتک های پاد شتاه ه ریخ ند؛
بوجین ست تت کۈږ خو ،کتتتتت از اند ِرتتتتت=
بوجت ستتتتوار شتتتتد و گند از آن ریخت؛ آبرو
ِرت او= آبرو ریخ ن؛ خو بز -بله لهک خو ،څه
ِی  ،و آبرو -ته رزد= اگر زن و او اوالدت را
متت متتتانتت و متیتروی ،آبترویتتتت متت ریتزد. .
رزېن او.
ِرښتاه= رشت ه؛ ِرتت ه ی و درمارخ = رشت ه
و از مارخت( نا قریه) استت؛ یو مو ِرتت ه= او
رشتت ت ه من استتتتت؛ ره؛-اتِ -رتتت ت ه= ر و
رش ه.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

َرښ ت = رشتتک ،خ شتتپد؛ مو غون ~ ذاذب=
موی سر مرا رشک زده.
ښتتچن= رشتتکت ،کستتیکه در موی ستترد خ
َر ِ
شتپد استت(ایزیکه با رشتک یا خ شتپد آلوده
است).
درښتتنوگ گے ،درښتتنویے= روشتتنت؛ غندهل ه ~
یاذد= غندل( حشتتتره زهر دار) در روشتتتنت
پدیدار میشود . .زر  ،زرخ .
َرښتتهب= ما شتتب؛ بِیاررتتتهب ا ز لېف خو رد
اود زروین خو ،تتاڤد ا ز = دیشتب ،لهاف را دور
خود پیااند و خواب شد .
َرښتهاوو= گر ار ک ،.دست یر ک.؛ و دزدېن
پۈند ارد رتتهت= دزد را در راه دست یر کردند؛
دهرذ نزر تتتتتهب دم رتتتتتهر ،د مو نهن=
امشب ،درد او گر ار کرده ،مادر مرا؛ یو زکد مو
پاذ اند رتهت= س؛ پای مرا گر ت.
ِرښتېن ،جِ .رښتېن جېن = روشتانت ،ب .روشتانت
هتا؛ زخږنۈن یېن ات ِرتتتتتتېن جېن ېن ڤِراد ِجنتاو
دای -اث= شتغنانت ها و روشتانت ها همیشته مانند
برادران اس ند.
ِرښېن-دهرذ= درد مفصل( روما یز ).
رښئوداو ،رښئواوو= قحع ک ،.کندن .برد ک(.
م ال شتتتتاجاه های درخت ،ستتتتبزیجات)؛ وېد ا ز
ِرتتئود ،ری ا ز ِرتتئود خو ،مال ارد ا ز وېذد= من
شتاخاه های درخت بید و ستفیدار را قحع کرد و
برای مال " اهار پایان " داد ؛ خربززه یېن تتهب
ِرتتئوب خو ماشتین"مو ر" یر ېن ویز اود= شتب
خربزه کندند و در مو ر بار کردند.
ِرعتویته ،راعیته ،رعتویته چ =.راتایتت  ،راتایتت
کردن؛ ر یبات ِراایه ایداو درکار= ر یبات را
راایت کردن.
َرغځه= شتتت پشتتمت؛ پاراه درشتتت"خشتتن"؛ ~
ِگلی = گلی درشت"خشن".
َرفَ َ :رفَ لۈڤداو= داو دشتتتنا زدن ،نفرین ک.
لعنتت ک.؛ لتپ ~ د ارد مته لۈڤ ،ی څتد گته
د ارد مه ستتتۈد= او را زیاد نفرین نکن که کدا
بالیت سرد نه آید.
َرفاوو ،ریفاوو=دستتتت زدن ،لمس کردن ،غرض
کردن؛ کو ِشر رف پ دئتِ ،ون ه= حاال اگر
به او دستتت بزنت ،باز مت بینت؛ پ د مه رف،
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یِد خوږ اندیر= به او غرض ن یر ،او در خواب
است.
َرفڅ= داو ،دشتتتتتنتا  ،هد؛ ر چ =.داو زدن،
دشتتتتنتا دادن ،هد دان؛ زوز ا ز دۈند نزر خو ر
اوږب اد = من امروز خود بستیار دشتنا داد .
 .نِمۈ ،نِمۈو.
َرفتو = راپتور؛ ر توت ذ .راپتور دادن؛ احتالع
دادن؛ زوز و ر وت څته ذه  ،بنتد یېن و= اگر
من راپور و را بده  ،بندی میشوی.
َرفیتد = نتان بنتدک( نتان بنتد) یتک ایزی از نت
غلجتات ستتتتتاخ ته میشتتتتتود و برای متانتدن نتان در
ندور اس فاده میشود . .نۈن بندک( نۈن بند).
ِرڤورِ ،رڤور چ =.مجبور به شتتیر دادن ،دوشتتیدن؛
ز ِرڤار ِکن= شتتتتیر بز را بدود؛ شتتتتیر دادن،
دوشتتتتتیتدن؛ مو َاو نزر ِرڤتار نته اود= گتاو من
امروز شیر نداد.
ِرڤداو ،ریڤداو = -۱شتیر دادن ،شتر دوشتیدن؛ مو
َاو دېر ِرڤِرت= گاو من زود شتتیر نمت دهد؛ یه
ِستتتتپېذ َاو ه بې ِبذۈځث نه ِرڤِرت= آن گاو د
ستتفید بدون خوردن ایزی شتتیرد دوشتتیده نمت
شتتتود؛ -۲لب را در وقت گریه کشتتتال کردن؛ د
شندېن ېن د ِرڤادِ ،ید ه نۈد= وق یکه لب هاید
کشال شدند( به این معنت) گریه میکند.
ِرڤَنتد= نخود( نوع مشتتتتتنت؛)؛ مو ~ څتاو ارد=
نخود من آماده درو استت؛ مرتتند ِمس مج ِجناو
ات ،خود روی یته ،و رهنت؛ مج ِجنتاو ات و
ستتاخت ~ دس ت ور= مرت تند" نخود کوهت" ه به
مشتن؛ شتباهت دارد ،رن د به مشتن؛ مت ماند
و شکلد به نخود.
ِرڤهر= با الق نمک؛ قشتر نمکت در روی زمین
که بیشتت ر برای حیوانات استت فاده میشتتود؛~ قاق
ستذب -با الق نمک خشتک شتده؛ د ~ مال ارد
ز
ذئک= با الق نمک را برای مال بده.
ِرڤهرزار= منحیه با الق نمک.
ز
َرق=  -۱ستتر باالیت ،ستتراشتتیب؛ لپ ~ ک ل یِد=
این ک ل بسیار سرباال است.
َرقوصے گهرَ ،رقوصے َگر = رقاص ،رقصنده.
رقوصتے ،رق ،،رقڅ= رقاصتت؛ یِد ه رقاصت
نته هرذېتد -او رقص را نمت وانتد؛ دذ و ِرمېتد
رقاصتت ( لکلور)= بعدا او
ِستتځ ات څاږ
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را به رقص باالی سوزن و درود روان میکند.
 .رخ و رخڅت.
ز
رقث=  -۱راست ،مس یی  ،آشکار؛ زوز ا ~ آد =
من آد راستتتتتت استتتت ؛ زوز ~ و رد لۈ = من
براستتت راستتت و مس ت یی مت گوی ؛  -۲از جان،
از دل؛ مت=د ته ~ کتار ِکن ٲ = متا از دل و جتان
کار مت کنی  . .کل هث.
ِرکېبے= ؛رف اوبت( برای ا اله ،شتوربا)..؛ یو
ِغتداره ی ار ِڅمود ِربویتد= او
و ی ~ ،ی
یک ؛رف اوبت و یک ؛رف ستتفالت در کجاوه
ماند.
َرگَ ،رگ ا پی= نستت یا با ت های پیوندی در
ااختتتای بدن؛ ر های خون؛ ر ات پت ؛ مو
ر ات پت دهرذ ِکتت= ما ر و پت من درد
میکند . .ره؛.
َرگَ ،رگ ذ = .بته ن؛ر میرستتتتتد ،کر میکنتد،
حدس میزند؛ مو دِل دِس ر ذید ،یو نزر نه یاذد=
در دل این حدس است ،که اوامروز نمت آید.
درمب-آَ -رڅ= و نده ،و یدن ،غوغا ،صتدای بلند؛
و ستتتتوراند زرمب-آ-رڅ دهف ذئد دِد  ،زوز
و-رد ایز لۈ = در اروستت آنیدر صتدای دف و
حبتل بلنتد بود کته برایتت اته ب وی ؛ اوتتتتتتت ٲ
زرمب-آ-رڅ– -یېن دېد= دیدی که با یک غوغا
داخل شدند . .رمب-رمب.
َرمباتوو=پتای کوبت ،ل تد بتا پتای؛ پ د دِشتتتتیتد
بهس رهمبېتت در ستتتتتر بتا پتای کوبت تانرا بس
کنید.
َرم َبست =  -۱صتدای پای کوبت ،صتدای ستن ین
تتتد= من صتتدای ستتن ین
ل د با پای؛ و ~ ا ز ز
پایکوبت او را شتتتنید ؛  -۲با اجله ،زود ،الحان؛
یته خو ،دذ ٲ ~ تایتد= بیتا و زود بروی ؛ زوز ا ز
رمبس ث ا َئتت ذاد= من زود میدوید .
َرمځَ ،رمز= رمز ،شبع ،پید بینت( در داس انها)؛
رمځ وېتتذداو= حتتدس و گمتتان بردن ،پید بینت
کردن؛ وهتذېن دای ~ وېتذد ات ،وېڤ ~ راستتتتتت
نتت وید= آنها همیشته پید بینت کردن و پید بینت
شان راست برآمد.
َرمَ -رمَ ،رمبَ -رمب= بب .زرمب-آ-رڅ.
َرمېتث= هر روز ،متا روز؛ ی ~ ا ز و خېز
ڤزد= (من) ما روز نزد او بود ؛ ک ه ~ ِغرستک
5
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ِکن ا ز خو ،ڤې ه ستتۈد= ما روز می رد و شتتا
میشود.
ِرمئداو=  -۱رمان دادن ،ستتتفارد دادن ،واگذار
کردن ،مجبور کردن؛ یېتد انتد ِرمتاد اس خو پز
قیوداو= او رمان داد ا باه اد را صتتتتدا کنند؛
اارک م=د ارد ستۈ لۈد خو ،خوږ م=شت
یو ِ
یاد ،اه م ستتحر ا ه م=د ٲ ڤا و ِرماد ستتۈ
لۈڤداو= آن مرد برای ما داستت ان می فت و ما را
خواب برد ،صتتتتتب بتاز او را محبور کردی تا
برای متا داستتتت تان ب ویتد؛  -۲روان کردن؛ ر
ِجن هتل ِپس شتتتتتوذ و ِرم = او بته جن تل برای
اوب روان کن.
َرندَرَ :رندَر ذ =.خراشتتیدن ،خاریدن ،زدن؛ یو
خو ذستت ېن اۈج ِکتتتتت ات پ دِڤ ~ ذید= او
دستت ت هاید را به دهاند گر میکند و دروازه را
میزند.
َرند = رنده دس ت.
َرنگه= رن ه.
ِرنئستتیج= رامود کن ،رامود کار؛ زوز ا ز لپ
~= من بسیار رامود کار اس .
ِرنیښاوو= رامود کردن.
ِغتتذه-
ِرنتئتوداو= بتتته گتریتتتان آرودن؛ پت د
ت(غتذه-ت) لتپ جۈن ذاد خوِ ،رنئود-ات د =
ِ
باه را زیاد آزار دادی و او را به گریان آوردی.
روآبتته= ستتتتترگردان؛ یو َیوج زوز ِمس و
ِجناو ~ ڤی = او میخواهد من ه م ل او سرگردان
باش .
رو َبرا= رهنمایت ،وصتتیه ،دس ت ور؛ روبرا چ=.
رهنمایت ک ،.وصیه کردن ،دس وردادن.
روبَرا-بَ َرر= وصتیه ،دست ور ،دست ورالعمل ؛ و
~ ِمس و -رد ایده نه اود= دستت ورالعمل های
تان ه براید تایتده نکردنتد؛ روبرا-برک چ=.
وصیه کردن ،دس وردادن.
روبینَتک ،روگ بینَتک= دستتتت متالت کته همرای او
روی باته را مت پوشتتتتتاننتد( حفته برای حفتل نو
ولد وستتح مهمانان ایکه اولین بار روی حفل را
مت بینند)؛ بې روبینکث د و-رد اهت دِڤېستتت؛
بدون حفه او را کت برایت نشتتتتان بدهد(حفل نو
ولد).
روپوښ ،روپوش= روپود.
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رورڤ(مذ ،).رارڤ(مث =).ستتر روشتتن ،قهوه
ای( در مورد رنت؛ اهتارپتایتان کالن)؛ رورڤ
تتتت تیت (متتتذ)= گتتتاو ستتتتتر روشتتتتتن ،رارڤ
َاو(مث)=گاو قهوه ای.
رورم= ام نتاع ،بیزار ،؛ ر مو ایتد دېتذ ،یتا رور
َ
ات اس مت=د؛ ختانته بیتا ،یتا اینکته از متا بیزار
استتتت ت؛ رور چ =.ام نتاع ک ،.بیزار ک ،.رو
گرداندن ؛ م=د ه اس د آتنا د رور نه ِکن
ٲ = ما او را از دوس د رو بر گردان نمت کنی .
روز= روز.
روز-ښتتتتتئیت = ااالن ،ااالن روز هتای کتاری؛
روز-تتتتتتئیتت انتد ات و نته ڤتزد نته؛= آیتا در ااالن
روز های کاری حاخر نبودی؛
َر َ
وزنَک= جست پینه ای ستر که دو نی کره ستر به
آن م صل اس ند( اب ،اامیانه االق سر)= د ~
مه د = به اب سرد نزن.
روستتتے -دگل= ب .گل همیشتتته بهار (نا المتو
 Calendula officinalisیتت تا Calendula
 )persicaاز گونه  Calendulaاستتتت .همیشتتته
بهار گیاهت از یره ست اره ای ،الفت و پایا استت.
ستتاقه هوایت ا راشتت ه منشتتعب و دارای پرزهای
غتدهای گتل آن زردرنت؛ متبتاشتتتتتد.وپ . .زیر
زگلک ،زیرد زگلک.
روشت ت  -دجو ،راشت ت  -جهو= با خح ها یا نیحه
های ستتر ؛ رود(روشتتت) -زجو وهر = بره با
نیحه های قهوه ای.
روش (مذ) ،راش (مث)= سر  ،قهوه ای.
روشت -بِښت (روشت ِ -پښت )= لیان بدون کیفیت
االت.
روش -ځېم= سر اش  ،اش قهوه ای.
روشت -ذ َمک= ح .نا پرنده؛ د ستر رق ستفید
(نا المتو)Chaimarrornis leucocephalus
نا یک گونه از یره م س گیران است.وپ.
روش -گیل=سرسر  ،سر قهوه ای.
روشتتتتت -یتوږج= آرد درجته دو( کیفیتت خوب)؛
رود(روشتتتتت)-یاږب اس ستتتتفې -یاږب به قوت
د = آرد درجته دو از آرد ستتتتتفیتد بته قوت ر
استتت؛ ی روشتتت -یاږب زمر رهن؛= آرد درجه
دو لخ راست.
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َر َوښ= حرکت ،جریان ،جهت ،شتتیب؛ د َند
~ اس یر ار تاڤه = جهتت( کشتتتتتت) گنتد از
حرف باال بحرف پاهین است؛ ت ~ ار اڤهر=
جریان آب حرف پاهین استتتت(همیشتتته)؛ ~ چ=.
مرااتات کردن ،خفیف دادن؛ زوز ا ز قستتتت ین انتد
و ذاد ات ،مو ند ېن حستاب نه او ،و رد ېن
~ او= من در مستابیه قوشت ت او را زد  ،از من
حساب نکردند و برای او مرااات کردند.
ِر ِوښتتاوو= پرواز کردن؛ ِابۈد ا ِر ِوتتتت ات،
قو و ارد بۈنته= کبو ر میخواهتد پرواز کنتد و قو
براید بهانه استت( م ل)؛ از ٲ جاز( ستمه الت)
ِروتت= از آنجا با حیاره پرواز کردی .
َروښَن= روشن.
ښتتت ترڤتو= ا لته بتا روغن؛ روغن تتتتترڤتا
روغنَ -
بون ِکن ېن ،یو وارڤتتد خوِ ،کن ېن
روغن
تتتتت = ا تتالتته بتتا روغن ،آرد را در روغن مت
آندازند ،وق یکه بجود آمد ،آب االوه میکنند.
روغن= روغن.
روغن-جیڅ= جتتای ن هتتداری روغن زرد در
صل ابس ان.
روف= دوره ،حلیه.
روفِایرم ،روفِایر َمث=  -۱ستتححت؛ کمت ،اندک؛
ستذب= او
ستذب ،خج زهر نه ز
ِید رو ِ یرمث زهر ز
کمت زخمت شتتده ،ستتخت زخمت نشتتده؛  -۲غیر
جدی ،بیهوده؛ یو رو ِ یرم لۈڤد= او غیر جدی
گفتت؛  -۳بتدون ان ؛تار ،د ع تا؛ زوز ا ز رو ِ یرمتث
د ویناتت= من بتدون ان ؛تار او را دیتد ؛ -۴
پنهتانت؛ یو رو ِ یرمتث زکلاته ی زاتتتتتتت خو،
وید= او پنهانت کلاه را گر ت و ر ت.
روف چیتداو= پتاک کردن ،جتدا کردن ،جتاروب
کردن پوشتتتتتال از غلته( بته جهتت بتاد در وقتت
دمیدن)؛ ستتته د خو ڤِدیرمک ق رو ر ک و
سئر= برو با جاروب پوشال را ازغله جدا کن.
روفتۈنتاتتتوو= -۱گتر ت تن؛ یتو و رو تۈنت ت ختو،
ذاد خوبیر= او را گر تت و انتداختت در زمین؛
 -۲یِد ِتتڅئو م َِندم درو رو ۈنت= ستردی
گند را زده روان است؛ روغن ات لپ خود خو،
و= روغن را زیتاد خوردی بته همین
رو ۈن
خاحر و را گر ت.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

روڤَک= پاراه ،که( برای صتتتتا ت) که همرای
آن آرد احراف ستن؛ آستیاب را پاک میکنند .د
ِزده= آرد را همرای کته پتاک کن؛
یتاږب ~ ق
~ ق یر ته ِختدارب ر ِکنتاره یتاږب ِزدېن= همرای
که آرد احراف ستتتن؛ آستتتیاب را پاک میکنند؛
روڤک ر ِوذۈ ذئتد= کتار را خراب کردن. .
ِلدور .
َر َور= میله مخصتتوص که در آن کویل ار دور
میخوردِ .ملو ېن ڤهر خو ار مېڤ روکېن ِپجېن
ٲ = کویتل هتا را بیتار و میلته هتا را درآنهتا یر
کنی ؛ روک-ات -گزک چ =.قد زدن ،این ستتو و
آنسو ر ن ،از یک کن به کن دی ر ارخیدن.
روکَناه ،رو کند = روی خراشتتتتیده؛ روکن ه یت
مو کن ه خو ایداو= روی و موی خود را کندن.
روم جیڅ= جتای برای ن هتداری روغن زرد در
صل ابس ان . .روغن جی .
روم ،رۈم= متحتیتع ،رۈ چ =.متحتیتع ک.؛ (
لۈڤجن)ستید جالل شتاه المست ی رۈ اوږب=
ِ
می ویند که ستید جالل شتاه ،شتیشتک(المست ت) را
محیع خود کرده استت؛ رۈ س =.محیع شتدن؛ ی
زکتد ته و رد ااتث رۈ نته ستتتتتۈد= این ستتتتت؛
هیاوقت محیع ان نمت شود.
رومبدڅ ،رو َمتک= وده ،زره ی از روغن زرد(
اتتاد تتا در وقتتت جور کردن روغن کمت برای
احفتال داده میشتتتتتود)؛ مو نهن ذۈغ میزد خو،
دۈنتتداز رومبزڅ مو رد ذاد= متتادر در وقتتت
جور کردن دوی ،روغن زیادی برای داد.
رونَ -خښتتت ت = کلاته ،کلاته خورد از ارزن؛ ~
زکلاته ،مرۈب یتا روغن ق څته پیځېن= کلاته
"رون-ختتتتر" را با روغن یا قیماق پخ ه میکنند.
 .خاتر
ز
روگ بین= برد بار ،شتکیبا؛ الفت شتاه م=د اند ~
آد = الفت شاه آد برد بار است.
روگ َخط چ =.لست  ،.یاداشت .
روگ َخط= لستت ،یاداشتت؛ یه و ااختایېن ~ که
اهد؛ لستتتت ااختتتای شتتتما اه شتتتد( ی  ،یپ،
بلوک).
روگ کَښ= روی کد.
روگ ِگتل=  -۱؛رف کتاشتتتتتت ،گر( مواد)؛ -۲
کاشتتتت ،گر( پروستتته ،نوع کار)؛ ڤا یک بار-گه
7
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ذېن ،و ڤتا ~ لۈڤېن= بعتدا دوبتاره مت متالنتد،
آنرا گر کارمی ویند.
روگ= لحف ،مهربان ،رح  ،خفیف ؛ روی-ات-
روج= لحف ،حوصتتتتتلته؛ روی-ات-روج چ=.
لحف ک ،.مهربتانت ک.؛ و  -رد-ېن روی-ات-
روج اود= برای او مهربانت کردند؛ روی چ=.
مهربانت کردن ،لحف کردن= زوز -ه ی  -ا -
رد-اث روی نه ِکن ا ز = من برای کستتتتت خفیف
نمت ده ؛ زوز ا ز لتپ بې روی آد  ،ی -ا -رد-
ه روی نهِ -کن ا ز = من آد بت رح است و برای
کست رح نمت کن .
ِروئزداو= پرواز دادن ،بتا حیتاره پرواز دادن؛ د
ِابۈد مه ِروئز= کبو ر را ن رستتتان( کبو ر را به
پرواز نته بیتار)؛ و خو پز ا ز ِروئزد= باته ا ز
را (با حیاره) روان کرد .
ِرویستتتتېناوو= گرستتتتنه ماندن؛ دېڤ بهر-کهر نه
ِرویسېن = باه ها را گرسنه نه مانت.
رویَکے=  -۱ستتتتححت ،رستتتتمت؛ ~ کار= کار
رسمت.
رویگته ،روگته=  -۱حرکتت ،جریتان ،راه؛ تتتتت
روی تته ار کلتته پتتای= جریتتان آب حرف پتتاهین
استت( م ل)؛ -۲االقه ،مایل؛ و روی ه ر مو
دۈنتتد نِستتتتتتت= االقتته او نستتتتتبتتت بمن اینیتتدر
نیست(زیاد).
رویه= حرف؛ یو تتت اس و روی ڤزد= او در
آنحرف دریا بود.
ِروئېداو= از قعحت مردن ،گرستتنه شتتد؛ جهلد
گرذه ڤهر م=د ٲ ِروئېتد= زود ر نان را بیتار که
از گشتتن ت مردی ؛ نزر ٲ اس مږځۈنج ِروئېد=
امتروز از گشتتت تنت تت متردیت ؛ ِاتس تو پزت نتته
ِروایست= ببین باه ات گشنه نشود.
ر بَلَد= راه بلد.
ر بَنتتدَر=  -۱مهره کالن در بین مهره هتتای
ز
غله ِستت تف مابین اند څه ڤِد ~ ،ېن و
خورد؛ ی
لۈد= یتک مهره کالن در بین مهره هتای خورد
باشتتتتد ،بنا "ره بندک" یاد میشتتتتود؛  -۲بند های
رن ا رن؛ برای پیوند دادن گیسو های زنان.
ر رو= راه رو؛ خ ه پهن.
ر کوفاه= آزار دیده از راه ،خس ه از راه.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ر َگرذون= برگشت؛ ره گرذون چ =.برگرداندن؛
ره گرذون س =.برگش ن.
رهج= بب .رهَ.
رهخ ڤور= نوات ستتبد(کجاوه) با حج وستتح؛ ~
ه کر زشتتکه-ت(کر زشتتکه-یت ) ذید هَېن=
ق
باکمک ستبد" رهخ ڤور" ،کاالو و پارو را ان یال
میدهند؛ ~ اس ذیدڤار ز
غله د = ستبد " رهخ ڤور"
از سبد ذیدڤار"سبد پارو کد" کالن ر است.
رهخ ڤورِ -څمود ،رهز ڤورِ -څمود= ستتتبد(کجاوه)
با حج وسح برای ان یال اوب ،کاالو و غیره.
رهخ= شخت( = stiffnessشخت اخالت بدن)؛
رهخ چ =.شتخت اختله شتدن؛ رهخ س =.شتخت
اختله شتدن؛ ِبیار ا ز َیر ِکرئتتت خو ،نزر ا ز لپ
ستتذب= دیروز ستتن؛ کشتتید  ،امروز ما
رهخ ز
جان شتتتخت شتتتده؛ خو رهخ ِڤ ِرتتتت او= شتتتخت
شتکست ن؛ زخب زان ث ا ز نوستت خو ،بعد ِشتر خو
رهخ ِڤ ِرتتت او نه ڤهرذی = من ک نشتتستت  ،حاال
شخت خود را شکس ه نمت وان  . .ییږدِ ،زله.
رهخڅاوو= رقصیدن ،رقص کردن.
رهخڅیج= رقاص ،رقصنده.
رهخے= شتخت اختالت بدن؛ و ~ بېدا؛= شخت
ات گ شده؛
رهدمېج= غیر قابل حمل ،غیر ختتتتروری؛ لپ
~ باته-ت( باته یتت) و ،ی یتار اس و ِرختتتتتا
نِستتت= و باه بستتیار بت حمل اس ت ت ،کستتت از
نزدت راخت نیست . .ردم .
رهتژ ،رهتج= جتویتاتتته زمتیتن؛ متو ختتتالتتک یت
رهَ ائرت خو ،بعد تجېن ده ذاد= مامای
یتک جویاته کشتتتتیتد ،بعتد گتاو هتا د داد؛ رهَ ذ.
جویاه کشتیدن؛ شتدیار زدن؛ م=د ذو رهرب ذهذ
ٲ = ما اند جویاه مت کشی ِ . .وری .
رهښتتتتتوڤته= نیمته متایع ،متایع متاننتد ،نی یخ؛ ی
روغن غل یهخ نه -اوږب ~ ،غل= روغن هنوز
یخ نکرده ،هنوزنی یخ استتتت؛ دریا ~ ِستت  ،یهخ
غل نه -اوږب= دریا نی یخ شتده ،هنوزکاملن یخ
نکرده است.
رهف -واښ= گیتتاه ایکتته در صتتتتتخره ای کوه
میروید.
رهف= صخره ،پر اه در کوه.
8
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رهتفَتی ،رهتفَتی چ =.ترک کتردن ،بتیترون کتردن،
حتذف کردن؛ اس د ایتد انتد د رهفت مهتک=
او را از ختانته مجبور بته رک نکنت؛ خو رهفت
چ= گ کردن  ،بیرون کردن ،حتذف کردن؛ یتت
ٲ ات ،دهتتذ ز
غلتته یېن ېن خو رهفت اود ات،
ریتتتت ِزدستتت= همین که ما آمدی  ،کالنها ر ند
و بهمن"برف کوچ" ه سرازیر شد.
رهگَ ،رگ ا پی = نستت ت یا با ت های پیوندی
درااختتای بدن؛ ر های خون؛ ر و پت؛ مو
ر ات پت دهرذ ِکتت= ما ر و پت من درد
میکند . .ره؛ . .ر .
رهتتگ=  -۱ر ؛ مو ره ېن نزر دهرذ ِکنېن=
امروز ر هتای من درد میکننتد؛ مو پتاذ انتد ڤتا
م ~ اندی خو ،دهرذ ِکتت= ر پای من ور
کرده و درد میکند؛ -۲ذات ،حبعیت؛ موند وهغی
رزج ا ز څته اوږب،
~ څته ،نیک ِکن ا ز ات ،و ِ
یکبتار ته وهغس ذه = در حبعیتت من اید زدن
کته استتتتتت ،وق یکته نیکت ه میکن حبق اتادت
یکبار اید میزن .
َ
رهگتک -واښ= ب .بتتارهنتت؛ (در م ون حتتب
ستتن ت ذنب الفار که لستتان الحمل باشتتد و بار ن؛
که گویا نا هندی آن است) ( Plantago major
 )Lگیتاه انتدستتتتتالهای از یره بارهن یتان استتتتتت.
بتتارهنتت؛ بتته همراه قتتدومتته و بتتهدانتته مخلوحت
درستتتتت متکنند که به انوان نر کننده ستتتتینه و
برحرفکننده ستتتر ه وخاردهای گلو مصتتترف
ستتن ت دارد .خواص درمانت ریشتته ،بر و دانه
این گیتاه ا ر نر کننتده دارد و از آنهتا بته انوان
صتتتتفیهکننده خون ،آرا کننده ناراح تهای آستت ت
مرحوب ،استتتتهالهای ستتتتاده و ور مخاح دهان
اس ت فاده متشتتود .جوشتتاندهد دانه بارهن؛ در ر ع
بیماریهای ال هابت کلیه و م انه مؤ ر استتت .اگر
بر تازه بتارهنت؛ بته متدت انتد ستتتتتااتت در آب
جوشتتیده قرار ب یرد ،ستتپس قحعات آن بر روی
زخ هتای بتاز قرار گیرد ،نته نهتا زخ هتا را از
خحر آلودگت حف؛ متکند ،بلکه سترات بهبود را
بااث متشتتتود .جوشتتتاندهد ریشتتته گیاه همراه با
استتل ،اگر به صتتورت غرغره مصتترف شتتود،
ور حلق را از بین متبرد .بر ازه و له شتتدهد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بتارهنت؛ اگر در محتل گزیتدگت زنبور استتتتتل و
پشه مالد داده شود درد را سکین متدهد .وپ.
رهمېج = غیر ختتتروری ،بت ارزد ،بت ایده؛
یو ~ ،زک ېن اس و بېزارستتت= او انستتتان بت
ارزد استتت ،همه از او بیزار است ند؛ یو دۈند ~
آد یستتت اد  ،اس و امېذ نِستتت= او یک آد
بت ایده است از او امیدی نداش ه باد . .ردم ،
ردمن .
رهنگ= رن؛.
یتت
رهو= لح؛ته ای ،د ع ن؛ ک نکېن ېن ~
خو ،نږجهتدېن= کالن هتا"نمتاینتده هتا" د ع ن آمتدنتد
و ر ند.
رهوج دار= دروازه ،از اندین خ ه.
رهوج= خ تته برای دروازه؛ د خو دِڤ ره
ِی ته ~ وېتذِ ،یتد لتپ ِب ِرک= برای دروازه ات یتک
خ ه دی ر االوه کن که بسیار باریک است.
رۈ ِبځ= پتتاک کردن( برف)؛ نو ا ز اس رۈ ِبځ
یت= همین حاال از برف پاکت آمد .
رۈبیج= برف پتاک کن( کستتتتتیکته برف را پتاک
میکند).
رۈپڅ -ریز ،رۈپڅَ -
ریزر ،رۈپڅ -ریزم ،رۈپڅ-
تزمتتک = ب .متواستتتتتتتبهتتتا (نتتتا اتلتمتتو
ری َ
 )Ampelopsis vitifoliaنتا یتک ستتتتترده از یره
ان وریان استت.وپ .دانه آنرا با ستن؛ دست ت آرد
میکند و بعدا از آن ارای جور میکنند( شتتغنانتو
ئر ِڅراو ،ارستو سو ه ارای)؛ رۈپ  -ریزمک
ٲ یود خو ،دذ ٲ ِڅراو اود= مواستتتتتب را آرد
کرد و بعد ارای جور کردی .
ذمتتک=ب ( .شتتتتتغنتتانتو رۈپ = روبتتا،
رۈپڅَ -
ذمتتک= د  ،دمتتتک)؛ ستتتتتریتد (نتتتا اتلتمتتو
 ) Eremurusنتا یتک ستتتتترده از گیتاهتان گلتدار
استتت .ریشتته این گیاه ختتخی و لعاب دار استتت.
ستیست ریشتهای این جنس شتامل یک ریزو کو اه
ختتخی و راستتت استتبیده به عدادی ریشتتههای
کلفت شتبیه به بازوان یک ست اره دریایت استت که
از مشتخصتات بارز شتناستایت این گیاهاستت .همه
بر های دراز و باریتک گیاهان این جنس نیز به
صتورت مج مع بزر بر های قااده ای نمایان
متشتتتوند .گلها به رن؛های صتتتور ت ،ستتتفید،
زرد ،مایل به ستتبز ا ستتبز م مایل به قهوهای در
9
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حول یک خوشته خیلت بلند و در روی یک ستاقه
بتبر قرار گر هاند .میوه کپستتتول این گیاهان
مدور و بعخت تت مواقع دراز استتتت که در هن ا
رست تیدن با ستتته شتتتکاف شتتتکف ه متگردد .داخل
کپستول دانههای سته وجهت استت که در بستیاری
از گونهها دارای پرههای غشتتایت واخت استتت .
وپ.
رۈپ َڅک=  -۱روباه؛  -۲است و ااالک.
َ
رۈپڅتک-ذارگ= اوب مخصتتتتتوص بتته ام تتداد
ارض دروازه آغل برای محک گر ن آن؛ ِغجید
دِڤ نتد ازۈد ات از ذارگېن ذېن اد  ،دِڤ مته
واتتتت ،و ه رۈپڅک-ذارگېن لۈڤېن= دروازه
آغتل از اینحرف و آنحرف اوب هتا قرار میتدهنتد
ا دروازه از جاید کنده نشود.
َ
رۈپڅتتک-ستتتتتیزد= ستتتتتنجتتد کوهت( Elaeagnus
.)angustifolius

رۈځ ،رۈز= روزن( کلکین در بتا ختانته برای
روشنایت و خروب دود).
رۈف= ردیف ،مامت ،پشتتت ه ،دستتت ه( در مورد
پخ نت هتا)؛ ی ~ زکلاته یت= پئختت=( متا) متا
کلاته هتا را پخ ته کردی ؛ ذو ~ زکلاته یت= پئختت،
اهن ذو ِکڅتتار=(متا) دو قحتتار کلاتته را پخ ته
کردی  ،یعنت دو مر به در ندور.
رۈمبَست = ستر و صتدا ،صتدا از ل د زدن یا قد
زدن( ِگرمبستتتت)؛ یو ~ وئتتتتت= او ِگرمبستتتت
ست= از فن؛ من گرمبست
ا ید؛ مو څن اند ~ ز
صدا شد.
درۈناووَ ،رۈناوو= به استتتهال آوردن؛ ڤارب درون
گیر څته ستتتتتۈد ،نتاشتتتتتاڤ و رد ذېن خو ،یو
زرۈنت= وق یکه استپ یبوستت شتود ،برای او آب
زردآلو دار میدهند ا به استتهال بیاید (.یبوستتت یا
خشتتتک ِت مزاب اارختتتهای در دستتت اه گوارد
استتتتت که بر ا ر آن ،مواد د عت در روده بزر
ستفت متشتوند و د ع آنها با درد و ستخ ت همراه
متشود .وپ)؛  .رخهو.
رۈناوو=ستربه ستر شتدن برای جن؛ ،شالق زدن؛
یو ازې رۈنتت ،زوز ازۈ خوِ ،نتذاڤتد ٲ = او از آن
ست ا ز ر و
حرف و من از اینحرف و قپیدی ؛ ز
تاذ ،و زکد مو یر رۈن =(من) ر خانه او،
س؛ او باالی من حمله کرد.
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رۈگ وېتذداو= مزاحمتت کردن ،نتاراحتت کردن؛
و ه رۈی وېذ  ،اگه نت قرارث ٲ نیستتتتڅتت=
و متا را نتا راحتت کردی ،اگر نت در جتای خود
آرا بودی .
رۈگ =۱م ا یا که از حرف راستت(بیرونت) یا
باالی کاال؛ مو اپهن ارد ~ یستتتتت-ات ،استتت هر
نِستتتتتت= برای اپن من کته ای بیرونت موجود
استتت ،اما برای داخل نت؛ -۲ید ،قستتمت یزی(
م تتال .اتتاقو ،کتتارد ،یشتتتتتته)؛ د ڤهر ~ ق
ِتاند= با یزی بر ببر.
رۈگ :۲رۈگ ذئد= رویدن ،ستتتبز شتتتدن؛ اِک اِد
ِارۈږب شتتتتتوذ درون رۈی ذېتد= این گیتاه برای
؛رف شوی در بین خار مت روید.
رېثاوو= مالیدن( با ان شتتتت)؛ کو مو ده رېث=
پشتتتتت مرا بمال( مالد بده)؛ اماچ رې او= اماچ
پخ ن.
رېداو=ببِ .رداو.
رېښ= رید ،زخ بتته پشتتتتتتت( در حیوانتتات
ستتذب= استتپ من رید
باربری)؛ یو مو ڤارب ~ ز
شده است.
رېڤ َځک= بب .رئفڅک.
رېن(:وے) رېن یوستېن( مزاق)= دیوانه شده ،بت
کر؛ و رېن ېن یاذب = دیوانه شتتدی ؛ اه-ذه ،و
رېن یاستتېن ،ستته و َاو ڤهر = و دیوانه شتتدی،
برو گاو( ماده) را بیتار؛ ای یخ ،و-ند-ېن و رېن
یتتاذب ات ،مو-نتتد-ېن نتته یتتاذب= ای خواهر ،و
دیوانه شدی ،من دیوانه نیس  . .زوج.
رې ِوج= ا تتالتته از آرد برای زایمتتان؛ روغن
یاږب پ ېن خو ،ستتتۈد ~= در روغن دای آرد مت
اندازند ،میشود "رې ِوب".
رئخ ،رئخے= زمین سن؛ دار با قشر ک خاک.
رئخڅ ،رئخ َڅتک= خشتتتتتن ،درشتتتتتت( در مورد
جتاروب ،گیتاه ،نت و غیره)؛ متال و واج نرمته
ی خود ات ،کو رئخ رېتد= متال الف نر را
خورد و الف درشت" اوبک ها" ماندند.
رئز ،رئځ= آشتیانه ،ستورا ( از پرندگان و دی ر
ح . .).یېاه ،یئث.
رئزداو ،رۈځتتداو= آراید کردن ،رنتت؛ کردن(
م تال ،مَه و ابروهتا)= بۈن ر ِارڅ ذین خو،
خو څې ات ڤِرۈږ رئزېن"رۈځېن" اد  ،وهتذ ئر
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سترمه را در سترمه ستن؛ میزنند ،و اشت
ستېن= ز
و ابرو های خود رن؛ میکنند ا سیاه شوند.
ریږځتتداو ،ریږزداو= لرزیتتدن ،لرزه کردن؛ یو
اس قهر راږځتد ات ،گهتپ نته ذیتد= او از قهر مت
لرزد و گتپ نمیزنتد؛ ایز رهږځ ِ ،شتتتت تا یتا؛=
ارا مت لرزی ،آیا خنک استتت؛  .زدن؛ودزن ت،
لږزېنو لږزېنت.
رئښ= یتک تاقتک خورد در دیوار ختانته برای
ن هداری ؛روف خورد و اشیا . .اق.
ریښت ت = بهمن ،برف کوچ؛ اِکۈد اند ه ~ مو نه
ذید= اینجا بهمن مرا نمیزند.
رئڤ َڅتک ،رېڤ َځتک= ب .بتاریجته ،کمتا یتا قتاستتتتتنت
واصتتتتتحالحتات بته آن مونته ای نیز مت گوینتد(نتا
المتو  )Ferula gummosaگیتاهت خودرو از
خانواده ا ریان متباشتتتتد .از شتت تیره ریشتتتته آن
متادهای معحر گر ته متشتتتتتود کته در زبتانهتای
اروپایت  galbanumخوانده متشتتتتود و کاربرد
دارویت دارد .وپ .رئفڅک ِڅد ٲ ڤد= ما( ر ی )
باریجه درو کردن .براکس راڤ= کرباس.
ریڤداو ،رۈپاوو= پاک کردن(برف).
ریڤداو= پس ت ان اوشتتیدن( در حیوانات خان ت)؛
ِاس و وهر نه راڤد= ببین بره پست ان ناوشتد(
از متادرد) . .رئڤو رئڤِ ،پتدرئڤتکِ ،ستتتتپهفو
ِسپیفت.
رئڤداو=شتتیر دادن( اواه های ح).؛ د شتتی؛
یاس ،رئڤ= گوساله راببر شیر بدهِ . .پدرئڤک.
ریم( ریمېن ،ریم خېل ج =).ب .درخت صتتتنوبر
(.)Populus alba

سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

11

برگشت به صفحه الفبا

