ب
شَِرثېنڅ= شکم پایان ) (Gastropodaیمی
باب ق
از ردههای جانوری از شکاهٔ نم تنان هسکنن .رده
شککککم پککایککان ،پس از حشککککماز ،از ننم تنو
بزرگتمین رده جانوری اسکککک  .بٔ آنها بٔ این
هاطم شکککم پا گفنٔ میشکککود کٔ قسکککز زیمین و
نسکتنا طوننی ب.ن آنها ماهیچٔهایی قوی دارد کٔ
«راه رفنن» آنهککا بککا هزین مککاهیچککٔهککا انجککا
میشکککود شکککم پایان تنها نم تنانی هسکککنن .کٔ در
هشکککمی ه زن.گی میکنن . .حلزونها ،لیسکککٔها،
حلزونهکای زمین ،انوا صکککک .هکای دریکایی ،و
هارهچس ک ها از جانوران شککناهنٔشکک.هتم در رده
شککککم پکایکان هسککککننک .جنسهکای نکا بمده هم یکک
هزاران گونکٔ هکا زی و آبزی دارنک . .تکاریخ
سکنووارهای شکم پایان بٔ کامتمین پسکین میرسک.
در رده شککککم پکایکان  ۶۱۱هکانواده وجود دارد ککٔ
 ۲۰۲هککانواده منضمش شککککک.ه و تنهککا از طمیق
بازمان.ههای سککنووارهها شککناهنٔ شکک.هان .امموزه
بین ۶۰هزار تکا ۸۰هزار گونکٔ حلزون و لیسکککککٔ
زن.ه شکناسکایی شک.هان .کالت.شکناسکی ،رفنار ،تغذیٔ،
و تولی ک .مثککش شککککم پککای کان ،از گموه تککا گموه،
تفکاوزهکای زیکادی دارد و عزومیک دادن بمهی
ویژگیهکا بکٔ هزکٔ آنهکا مضک.اری دشککککوار اسکککک .
جانوران شم پا بٔطورکلی در زیم تن هود دارای
ماهیچٔهای دراز و نیمومن.ی هسککنن .کٔ بٔ کزک
آنها بٔآرامی جابجا میشکون .صک .شکم پایان،
مکاننک .دیوم نم تنکان ،دارای یکک پوشککککز نکاز
پموتئینی و آلی در بیمون اسکککک ککٔ در زیم آن
نیٔ سکنتمی از کمبناز کلسکی در شکتمٔای ناز
از پموتئینهکا جکا دارد  .بمپکایکٔ چوونوی چمهز
پوسککککنکٔ شککککم پایکان بٔ چپ یکا راسکککک  ،آنها را
میتوان شکناسکایی و ج.ا نزود بٔ هم گونٔ بیشکنم
پوسکنٔها بٔسکوی راسک چمهز دارن .شکم پایان
تنهکا نم تنکانی هسککککننک .ککٔ میتواننک .تن هود را
درون پوسنٔ  ۱۸۰درجٔ بچمهانن .وپ
ِاب ِ =جعفمی (گی کاه) :جعفمی نوعی سککککتزی
بِ ر
هوراکی اسککک کٔ در انوا وذا و سککککوپ مورد
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

اسکنفاده قمار میگیمد جعفمی معزون بٔ صکورز
تم و هشککک عم ککٔ و ممککم میشککود و فوای.
بسککککیکاری نیز دارد هواص جعفمی:جعفمی یکک
منتع بسککککی کار هوب وینککامین ، Aوینککامین  Cو
وینامین  Kمیباشک .بٔ عالوه جعفمی منتع وذایی
هوبی از آهن و اسکی.فولیک اسک جعفمی شکامش
دو جزء هیلی مه در تمکیک هود میبکاشکککک .ککٔ
موج شک.ه این سکتزی نضشکی بیهزنا در سکالم
انسکککککان داشککککنککٔ بککاشککککک :.روونهککای فمار و
فالوونوئیک.هکا .روونهکای فمار :اولین جزء مه
موجود در جعفمی ،روونهکای فمار میبکاشککککنک.
این روونهکا بکٔ نکا روونهکای ککککموری یکا
اسکککککانسهکای گیکاهی نیز هوانک.ه میشککککونک. .از
تمکیتاز مه این گموه میتوان بٔ میمیسککنیسککین
) ،(myristicinلیزونن) ، (limoneneآلفا توژن
) (alpha-thujeneو ااوجکککنکککو )(eugenol
اشککاره کمد با تغلیظ این مواد عمککارهای حاصککش
میشککککود کککٔ دارای هواص درمککانی فوقالعککاده
اسک .در مطالعاز انسکانی مشکص شک.هاسک کٔ
روونهای فمار موجود در جعفمی مصمکککوصکککا
میمیسککنیس کین ،از شککمشگیمی و تشککمیش تومورها
(مصمککوصککا تومورهای ریٔ) جلوگیمی میکنن.
در تحضیضاز دیومی مشکص شک.هاسک کٔ فعالی
آنزی گلوتکاتیون  Sتمانسککککفماز را ککٔ مسککککئو
پیشکککویمی از تصمی سکککلولی میباشککک ،.تحمیک
میکن ..از دیوم فعالی این روونها این اسک کٔ
بککٔ هنثی کمدن انوا مواد سککککمطککان زا مککاننکک.
بنزوپیمنهای موجود در دود سکیوار و دود ناشکی
از زوککا چوب کزککک میکنکک . .فالوونوئی ک.هککا:
دومین جزء مه آن ،فالوونوئیک.هکا میبکاشککککنک .از
تمکیتککاز مه این گموه کککٔ در جعفمی یککافکک
مک کیشکککککککود ،مک کیتکککوان آپک کیک کئک کیک کن(،)apiin
آپیجنین( ،)apigeninکمیسکواریو ()crisoeriol
و لوتئولین( )luteolinرا نا بمد وپ
باپیثک ،باپیثه ( بازے) رق جوره یی(یک
ر
ممد با لتاس پیمکی ودیوم با لتاس زن)
بِا =بکا هوراکی اسککککک ککٔ بمای نوروز در
تاجیمسکنان(و ب.هشکان افغانسکنان) پصنٔ میشکود .
ممد تاجیمسککنان در نوروز کلٔ پاچٔ گوسککفن .را
بکا گنک .میپزنک .و «بکا » تهیکٔ میکننک .سکککک س
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مهزکانی گمفنکٔ و این وکذا را بکا دیومان شککککمیکک
میشکون .وپ ؛ گوښک از ژن.م یمجا هٔ پیېنن
حلی قاق ممښ ،رڤمن .یا ممښککار چکش ک مچک قمنیم ئم
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
پصنٔ شود؛ با وېذداو= با ان.اهنن؛ با پئصناو=
با پصنن
بِِاکِِ = چکهککارمکغکز ،درهکک چکهککارمکغکز(نککا
ر
علزی)Juglans:
باکه= باجٔ ،شوهمهای دو هواهم
باد پرڅا= باد پنا( جیائیمٔ د باد را بویمد)
باد=باد
بِادر=  -۱بهکادر ،رزمنک.ه؛ -۲اسکککک هکاص مکذ ؛
بادر ،بادربنک ،بادرهۈن ،بادرشاه
بادوشِِِ = دوشکککی.ن دوباره کزی شکککیم بع .از
ر
دوشی.ن اولی(بمای اطفا )
بادۈم= بادا  ،نا قشککککالق در قمیٔ سککککمچشککککزٔ
ولسوالی شغنان
بادے= کسکککیمٔ از هود را کککی بننم میمسککک.؛
بمتمی؛ بادے مگمے= بمتمی کمدن؛ بادے سناو=
بمتمی ش.ن؛ بادے چ = بمتمی کمدن
بِادقۈن = ادیکان رومی و یکا انیسککککون (نکا علزی
 )Pimpinella anisum:گیککاهی بککا دانککٔهککای
بسکیار معطم اسک و بسکیار شککتیٔ بٔ رازیانٔ کٔ
این گیاه در ایمان کهن مورد اسکنفاده های پزشکمی
ووذایی داشکککنٔ اسککک در بین ممد سکککیسکککنان
ممکم زیادی دارد و بٔ بادیون مشکهور اسک و
مورد عالقٔ و ممککم زیادی از دیمباز تا کنون
داشککنٔ اسک و بصمککوص در هزیم نان مصلوط و
از آن اسککککنفکاده میشککککود بکادیکان رومی از تیمه
چنمیان اسککک و با دانٔهایی سککککتز رنر ،گالبی
شککککمش و کوچک کٔ قسککککز فوقانی آن نو تیز
بوده و پنج هط بمجسکککنٔ (ده شکککیار) بم روی آن
کامال مشهود اس انیسون والتا با دانٔهای هش
شکیاری رازیانٔ اشکنتاه گمفنٔ میشکود در صکابون
نیز از این گیاه اسکنفاده می شکود انیسکون گیاه چن.
سککککالکٔ و بلنک .بکا بمگهکایی دارای بمیک.گیهکای زیکاد
اس ک و بومی مناطق م.ینمانٔ اس ک  .میوه آن از
دو بصز (فن.قٔ) گالبی شکمش تشکمیش شک.ه کٔ هم
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بصز آن دارای قسکککز بیمونی سکککتز و قسکککز
داهکلکی ککزکی تکیکمهاسکککک ک و بکوئکی تکنکک .و مکعکطکم
دارد وپ
باذ خوږ جای بیزاری سکمطان پوسک یا اگزما
در ب.ن
باذ ذئداو= از دس دادن ،رها دادن
باذ= سمطان پوس  ،اگزما
واښِ = گیاه بمای درمان سکمطان پوسک یا
باذ -ر
اگزما
باذۈڅ ر
گ =هیز هشککک یا تماشککٔ چوب کٔ با آن
آتز در می.هن.
بار =۱بار ،ممتتکٔ؛ یممتارے نٔ پنښکککک مو حا
مهمهنکر== یمتکار پمسکککککان نممد ککٔ حکا من
چطور اس =
بار -۱=۲اجازه ،رهم ؛ اجازه حضور نزد شاه
یکا امیم؛  -۲همچ دادن؛ مقک.ی انک.ېن پکاز سکککککاینن
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 -۳بار ،معزولٔ
باربرث= باربم ،بارکز
بِارپن = تنکاب ،ریسککککزکان بمای پیچکانک.ن بکار،
معزولٔ
بارک= باریک
ق
بارکرښ= بارکز
بارگیث= بارکز
بارننمه=بارنامٔ
باروت= باروز
بارۈ = باران
بازار= بازار
بازخاست= بازهواس
بازرگن =بازارگان
باز رگښت= بازگش
بازېچه =۱اس هاص بازیچٔ
بازېچه =۲بازیچٔ(اشیای بازی)
بازے گهث=بازی گم
بازے= بازی
باستن = باسنان
باستننے= باسنانی
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باشِه گڅجشِ = سکنرچشک پشک سکم با نا علزی
 ،Lanius collurioگنجشککسکانی گوشکنصوار از
هانواده سکنرچشکزیان اسک این پمن.ه در بیشکنم
مناطق اروپا و ومب آسکیا بٔ تولی .مثش پمداهنٔ و
زمسککککنککانهککا را در نواحی گممسککککیمی آفمیضککا
میگذران .سکنرچشک پشک سکم از جزلٔ پمن.گان
مهاجم بٔ بمینانیای کتیماسک اما از آنجا کٔ دیوم
زاد و ول .این پمن.ه در آن کشکور مشکاه.ه نشک.ه آن
را جزء گونکٔهکای انضماشیکافنکٔ بمینکانیکا بکٔشککککزکار
آورده و در طمح «اقک.ا بمای تنو زیسککککنی»،
پمن.های محافن ش.ه ناموذاریز کمدهان .درعین
حا انجزن سککککلطننی حفاظ از پمن.گان بمینانیا
در سکککک نکامتم  ۲۰۱۰اعال نزود ککٔ یکک جفک از
ایکن پکمنکک.ه در مکمککانکی مکصکفکی در دارتکزکور
جوجکٔآوری کمدهانک .ککٔ نصسککککنین مورد در نو
هود از  ۱۹۷۰تکا این زمکان بکٔ شککککزکار میرود
مشکصمکاز :سکنرچشک پشک سکم بین  ۱۶تا ۱۸
سکککککاننیمنم طو دارد پمنک.ه نم دارای پمهکایی
سککککم رنکر در نکاحیکٔ بکانیی بک.ن بوده و سککککمی
هاکسکنمیرنر دارد کٔ نوار سکیاهمنوی از میان
چشککککزکانز میگکذرد پمهکای زیمین بک.ن پمنک.ه
صکککورتی کزمنر بوده و د آن نضوشک کی سک کیاه و
سکککفی .دارد پمن.گان ماده و پمن.گان جوان دارای
پمهایی قهوهای با هطوطی موجیشکمش در قسکز
بکانی بک.ن بوده و پمهکای پکایین بک.نشککککان نصودی
رنکر اسکککک ککٔ آنهکا نیز هطوطی موجیشککککمکش
دارنک .تغکذیکٔ :این پمنک.ه گوشککککنصوار بوده و از
حشککککماز درشکککک  ،پمنک.گکان کوچکک ،قوربکاوکٔ،
جونکک.گککان و مککارمولککک تغککذی کٔ میکنکک .او نیز
هزچون دیوم سککنرچشککزان بمای گمفنن شککمار
هود از ارتفکا بکٔ پکایین آمک.ه و پس از گمفنن آن،
صکی.های هود را بم تیغ گیاهان یا تیزی سکی های
هارداری کٔ نضز گنجٔ هورا را بمای او دارن.
آویزان میکن .زاد و ول :.سکنرچشک پشک سکم
در زمینهای باز کش ک شکک.های کٔ در آنها دره
زالزالک و نسکنمن وجود داشکنٔ باشک .بٔ تولی .مثش
میپمدازد وپ
باشِِِِه= باشککککٔ(پمن.ه) ،پیغو (پیضو) (نا علزی :
) )Accipiter brevipesپمن.ه شکماری کوچمی
از هانواده قوشکیان اسک  .پیضو در مناطق جنولی
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بالمان و یونان تا شکمق روسکیٔ تص گذاری میکن.
و بمای زمسککککنکان گکذرانی بکٔ نواحی جنوبیتم از
ممکککم تا ومب ایمان مهاجمز میکن .مهاجمز
پیضو در دسککنٔهای بزرگ انجا میشککود  .پیضو بم
روی درهنکان ننکٔسکککککازی میکنک .و  ۳تکا  ۵تص
میگککذارد از پمنکک.گککان کوچککک ،حشککککماز و
مارمولمها تغذیٔ میکن .و در شکککمار بم عنمکککم
وافشگیمی تمیٔ دارد  .این پمن.ه یک شککککمارچی
کوچکک بکا بکا هکای پهن کوتکاه و د دراز اسکککک ،
ویژگیهککایی کککٔ بمای مککانور در میکان درهنککان
مناسکتن .پیضو شکتاه زیادی بٔ قمقی دارد و ماده
آن را بٔ دشکواری میتوان از ماده قمقی تشکصی
داد دمکز ککوتککاهکنکم ،و بککا هککایکز درازتکم و
نو تیزتم از قمقی اسککک و هزین آن را ظاهمی
شکاهین-مانن .میبصشک .طو ب.ن پیضوی نم  ۳۰تا
 ۳۷سکاننیزنم و فاصکلٔ اننهای دو بالز  ۶۳تا ۷۶
سکککککاننیمنم دارد مکادههکا بزرگنمنک .امکا اهنال
ان.ازه دو جنس در ح .قمقی نیسک سکط زیمین
با ها سککفی ،.نو با ها سککیاه و رنر چشکک وی
هزچون دیوم پمنکک.گککان این هککانواده کککامز زرد
نیسککک بلمٔ بٔ قهوهای و قممز میگمای .سکککط
پشکککنی پمن.ه نم هاکسکککنمی سکککمبی و پمن.ه ماده
هاکسنمی والی اس وپ
باشے= باشی ،سمدار ،رئیس
باطل= باطش
باطله= باطلٔ
باغ= باغ
باغے -قڤثاد= بمادر از طم پ.ر یا مادر
باغے -ۈخ= هواهم از طم پ.ر یا مادر
باقے مننده= باقیزان.ه
باقے=باقی
بالرښ=بالز ،بالین؛ پوښکککا ښکککئی.او تیم هو پی
بیم وېذېن هو سککککاف نن= پوشککککا ایمٔ در زیم
هود هزوار میمنن .و می هابن.
با قلغ= بالغ؛ وهڅ از وذه ین .وې سک کن و سکککا
اس  ۱۴پی تیم هٔ ڤ =.دهنم و بچٔ ایمٔ سکککن و
سا شان از  ۱۴بان باش.
با قلَه= چمز
باور دره= باور دره( در قشککککالق دریېڤدرې ڤ
شغنان)
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باور :باور چیداو= باور :باور کمدن
بای =۱بای ،سممایٔ دار
ښکجنن ېن
بای =۲سکورا کالن در سکنر یا کوه؛ م
ار بای درون امږیڅ= گاو ها(نم) در زیم سکوارا
کوه نشسنٔ ان.
بِاۈقڅجن = -۱گوجکٔ فمنوی یکا بکادنجکان رومی (نکا
عکلکزکی )Solanum lycopersicum :یکمکی از
سکککتزیجاز و با میوهای سکککم رنر و هوشبو و
آبک.ار اسککک ک این گیکاه بومی آممیمکای جنوبی و
ممکزی اسک کٔ طی دوره اسککنعزاری اسک انیا بٔ
سکایم نضاط جهان مننضش شک .انوا مصنلې این گیاه
امموزه در سککماسککم جهان پمورش داده میشککود
التنککٔ «گوجککٔ فمنوی» از ننم عل بککاوتککانی و
ن.اشکککنن هسکککنٔ در دسکککنٔ سکککتزیجاز محسکککوب
میشککککود بکا وجود این ککٔ گوجکٔ فمنوی در عل
گیکاهشککککنکاسککککی یکک میوه تلضی میشککککود ،در عل
کشککککاورزی اول بٔعنوان تمهبار (سککککتزیجاز)
شککناهنٔ میشککود .گوجٔ فمنوی بٔ تیمه بادنجانیان
تعلق دارد و از گیاهان چن.سکککالٔ اسککک بٔ عل
اهزیک اقنمککککادی ،این گیکاه مو ککککو تحضیق و
پژوهزهای بس کیاری قمار دارد و در عل ژننیک
بٔعنوان یمی از گیاهان الوو شکککناهنٔ میشکککود
تحضیضاز انجا شکک.ه بم این گیاه در سککا  ۱۹۹۰بٔ
تولی .نصسکنین نو تماریصنٔ مجاز بمای ممکم
و تجکارز در ایکانز منحک.ه آممیمکا انجکامیک .گوجکٔ
فمنوی سککمشککار از وینامین سکی و لیموپن اسک
این میوه امموزه بکٔ روشهکای مصنلفی ،بکٔطور
ها یکا بٔعنوان یمی از مواد نز بمای تهیکٔ وذا،
انوا سکس و نوشکی.نی ممکم میشکود و بصز
مهزی از رژی وذایی ممد بس کیاری از کشککورها
را تشککککمیکش میدهک .کشکککک و پمورش این گیکاه
بٔطور کلی ،مسکاحنی ح.ود سکٔ میلیون همنار را
بٔ هود اهنمکاص دادهاسک  ،کٔ نزدیک یکسکو
کش مسککککاح مصن بٔ کشکک ک تمهبار در جهان
اس ک ؛  -۲تئم-باینجۈن بادنجان(بادنجان سککیاه)
یکا بکادمجکان (در گویز عکادی) گیکاهی هوراکی از
تیمه بادنجانیان اسک بٔ ننم میرسک .کٔ این گیاه
بومی هنک.وسککککنکان بودهاسکککک این گیکاه در تزکا
مناطق گممسکیمی و نیزٔ گممسکیمی رشک .میکن.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ارتفا آن بٔ  ۴۰تا  ۱۵۰سککاننیمنم نیز میرسکک.
وپ
ربِرِث= بکتکم(نککا عکلکزکی) Panthera Tigris :
بزرگنمین جانور از تیمه گمبٔسکانان و بومی آسکیا
اسک کٔ طو ب.ن آن بٔ  ۷/۲تا  ۳منم و وزن آن
بٔ  ۳۰۶کیلوگم میرسک .مه تمین مشکصمکٔ این
جککانور ،هطهککای عزودی تیمه روی هز قممز-
نارنجی آن اسککک کٔ در ناحیٔ زیمین روشککککنتم
اس ک این جانور دارای ب.نی عضککالنی و پاهایی
بسکیار نیمومن .اسک ب.ن بتم دارای موهای بلن .و
بماق بکٔ رنکر نکارنجی ،هزماه بکا هطهکای سککککیکاه
ّ
ّ
عزودی میبکاشککککک .جثکٔ بتمهکای نم بزرگتم از
بتمهای ماده اسکک ک و هزچنین موهای روی گونٔ
بتم نم بلن.تم از بتم ماده میباشککک .دن.انهای بتم
بسککیار قوی اسکک و دن.ان نیز در میان جانوران
هشککککمی بلن.تمین اسکککک طو تا دن.ان بتم بٔ
 ۷۴٫۵میلیمنم و گاهی تا  ۹۰میلیمنم میرسککک..
در باغ وحز بتمها معزون بین ۱۵-۱۰سکا عزم
میکنن .کٔ التنٔ از ننم دنیای وحشککککی درقفس تا
 ۲۰عزم میکننکک .این جککانور بمای هود قلزمو
تعیین میکن .و عزوما اجنزاعی و تنها اسکککک (بٔ
این معنی کٔ بٔ صکورز مسکنضش زن.گی میکن .اما
گکاهی مجمدهکای آنهکا در یکک منطضکٔ یکا حنی ننکٔ
زن.گی میکننک ).نز اسکککک تا محیط زن.گی بتم
فضککککای بزرگی باشکککک .تا نیازهای شککککمار آن را
بمطم کنک .این هلق بتمهکا بکاعکد شککککک.ه تکا در
مناطق پمجزعی  ،آنها با انسککان دچار مشککمالز
ج.ی شون .وپ
ربرثۈ  ،قڅاوې== تمٔ ساه ب.هشان افغانسنان
بت=ب  ،مجسزٔ
بقجازگ=کعا  ،پوزه بن ،.پنفوز بن.
بجِاۈرےے ،بڅجِاکے= محلی ،بومی ،هزیشککککٔ ،در
یمجا ب.ون حمک
بقجوږ= زیم بغش( کناب در زیم بغش گمفنن)
بقجیس = سوهنٔ
بجیسِِِِ = کنک.ه درهک  ،کنک.ه ایمکٔ بعک .از قطع
کمدن دره می مان.
بقجین دۈ = کثاف دان
بقجین دۈنے= کثاف دانی
بقجین= کثاف ؛ ها بسنم حیواناز
4
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بقځخ= ب چز  ،نا قشالق در قمیٔ بهشار شغنان
بقځغ رځ = احساساتی ،ب .قهم
بقځق= ایسناده
بقځیښ= نزمی
بقځی  ،بقزۈ = کلو شمن چوبی
ب  ،بچه = بز(نم) ،قچچ
بچچه= ص.ا دادن بز
بر رچ = شاهچٔ
بِ  -قکِیۈِ = جککای بکع حکیکوانککاز( چکوب بکیکن دو
سنون هانٔ)
بچگله= بچٔ ها
بچه دۈ = بچٔ دان ،رح  ،زه.ان
بچه ر
غث= شکککو  ،مزاقی ،زرنر( بیشکککنم اوقاز
در کود )
بچه= بچٔ
بچنن= در وق اظهار گ ی با هزسا
ب= ،قب== بچٔ ،چوچٔ
ب=-بله = بچٔ ها
ب=-بله دار= فامیلی ،بچٔ دار
برخ بنسِت=نشکٔ بز یا گوسکفن .ب.ون سکم ،پوسک
سک ،
و د و جوم؛ ق.ی ان.ېن هنښکی طله هٔ م
مبخ بۈسککک ک ېن هو قنی= در قک.ی وقنیمکٔ بمای
هواسکککنواری میمفنن ،.هزمای هودڤ مبخ بۈسکک ڤ
میتمدن.
بخ ،بخ = جن ،روح ناپا
بخار= بصار
بخارے= بصاری
بخت= بص  ،نمی  ،قسز
بختاک= جوان ،بالغ
برختر = ت و لمزه
برختیار= بصنیار ،هوشتص  ،نیک بص
بخ = چس ی.ن ،مزاح
خښښ= بصشز
بر ق
برخ رمل=بصزش(مصزش)
برخیل= بصیش
ربِخِیِِه=بکصکیککٔ ،دوهکک بککا آجکیکک.ه هککای دراز
وطوننی د
بد لهف = ب .ل  ،کج ل
برد=ب.
بدرو ،بدررو= الحان ،هزان لحنٔ رفنن
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بدښخے= ب.هشی
بردرل= ب ، .نا بمار ،بی ارزش؛ ~ پو = پو ب.
بردلرجنم= ب .افسککار ،اسکک ی کٔ بزشککمش افسککار در
دهن آن ان.اهنٔ میشود
برذر رم =همگوش بید یا پایما پسکنان.اری کوچک
با پاهایی بسکک کیار کوچک ،گوشهای گمد و ب.ون
د اس  ۳۰گونٔ مصنلې همگوش بید شناسایی
شککک.ه کٔ هزوی آنها در هانواده Ochotonidae
از راسکککنٔ همگوشسکککانان قمار میگیمن. .وذای
آنها مانن .سککایم همگوشها علې و سککایم گیاهان
اسککک پایماها در طو تابسکککنان و پاییز علفهای
هشککککککک را جکزکع آوری ککمده در هککانککٔهککای
زیکمزمکیکنکی انکتککار مکیککنکنکک .و سکککک کس در طکو
زمسکککنانهای بلن .این وذاها را ممکککم میکنن. .
محش زن.گی این حیواناز در نواحی سککککمدسکک کیم
آسکیا ،آممیمای شکزالی و اروپای شکمقی اسک نا
پایما ه از زبان تونغوزی (اهالی سکیتمی) گمفنٔ
شککککک.هاسکککک همگوش بید افغکانی( Ochotona
 )rufescensیمی آزگونٔ های آنها اس وپ
قبِذۈ = توز میک.ه یکاعلې بمای گکاومیز میک.هنک .تکا
بٔ راحنی آنما ب.وشن.
قبذۈڤداو= بسنٔ ش.ن ،بسنٔ کمدن
بث پا چیداو= ایجاد کمدن ،بنیاد گذاشنن
بث -کهڅدم= هیم اسک  ،چی کنی ،هیچ چیز کمده
نزی توانی
ربث=۱بحم
ربث =۲قفس سینٔ  ،دامنٔ کوه
ربث=۳ص.ا کمدن گاو ها در وق قلتٔ
بثابث= بمابم
بثارچیِداو= ککامیکاب شککککک.ن ،موفضعیک بک.سکککک
آوردن
برثآت ،برثآتے فممکان جزع آوری پو یکا مکا از
ممد
بر رثآت ،بر رثهات= راح  ،دل ذیم
بثآمد= ممم  ،هزینٔ
بثبڅد= تسکزٔ زین اسکپ( تسکزٔ پیشکموی اسکپ تا
زین بطم بان رفنن بٔ عض نمود)
بث-به-بث= والزغا  ،جنجا
بثپاگث=بنیانوذار
بثتاو= بم-بم( بضٔ)
5
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بثتئپچ = پیچ و ه  ،گیج ش.ه ،گمه کور
بث = دیوار
بثداښت= تحزش ،حوصلٔ
بثده= بمده ،کنیز ،وال
بثزداو= لزی.ن
بثزو= بمزو(شکککغنانی) ،نواسکککٔ رسکککن  ،پسکککم
سهماب
بثزه -بثز ،بثزست= لمزه اعماب
بثزۈن= پیچ و ه  ،گیج ش.ه
قبثښ= ب چچمش نان
برثغه درخ= تیلٔ
قب قثک= باریک
بثگ= ،قک قثڅ=حجمه ،اتاق
برث رگښت =۱بمگش
برث رگښت =۲بمگش دوباره بیزاری ت
برث رگښته= بمگشنٔ
برثم ذئد ،برثهم ذئد= حذ کمدن ،محو کمدن
برثمهی= بممٔ(آل نجاری)
قب قثن  =۱بمنج(آهن)
قب قثن  =۲بمنج(ولٔ)
برثنئیداو= گمدان.ن ،دور دادن
قبثوت= بموز
قبثوچ = نالٔ گمگ
قبثووهن= نالٔ گمگ
قبثېد -قبښت= نو تلضان  ،تلصان
قبثېز( =) Potentillaگیکاه نضمه یی ،گیکاه پنجکٔ
یی ،پنج انوش
قبثئښتاو= نوشی.ن
قبثئوداو= توقې دادن شیممادربمای کود
بثۈه= یک قطعٔ کالن گوش نم
بقثۈن = بمیان(گن .بمیان ش.ه)
بقزاۈت= دارایی ،اموا  ،حال  ،ارزش
بزدقل= بز د
برزدرل= مزاح  ،شلٔ گی زیاد
بقزرگ= بزرگ
غثمے ،بقز ر
بقز ر
ثمن= ممیضی ،نوم
غ ق
برزم= بز  ،هوشی
برزم= هوشی
بزمه= بیماری لموپالکیا دهان ،زبان و لثٔ
بزمه= تتصا  ،آبلٔ
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بقزۈِداو= بنک.کمدن ،داهکش کمدن( بمدن چهکار پکایکان
بٔ آوش)
بقژ رد قغځ ذهداو= دوی.ن
بقژغت= ق .پصز
بقیېڅتاو= تمان.ن
بقسپهث= لو .با پای
بقستار= بسنار ،فالن ،نا معلو
قبستثه= بسنمه
سخثتاو= لزس کمدن ،دس زدن
قب ق
سمل =۱نشٔ حیوان ب.ون سم
قب ق
سمل =۲زه آبلٔ دار
قب ق
قبش= پسنان
بش=آلٔ تناسلی(از اطفا )
قبشِِِق= جماب ب.ون رنر از پشککک سکککفی .و بی
کیفی ( بیشنم از پش گمگ)
بشےه= بشمٔ
قبشمڅدرک ذهد= مالز دادن( چشزان)
برشهڅد= هوب
بښ= فمبٔ ،چاق ،ان.ا کالن
قبښتن = ران
قبښِچو = ظم سکفالی ،قسز شمسنموی ظم
سفالی
قبښچیداو= ریصنن( آش از دیک کشی.ن)
قبښ قےڅد= سنر ،سنر فمش
قبضاعت= بضاع
بعضے= بعضی
بغچه=دسنزا کالن بمای اننضا اشیای موری
ربغداو= وزوز( ص.ای حشماز)
بغثا =۱هو نم
بغثا =۲نا پادشاه هوارز
بغض= حاملٔ دار
برغرل=بغش
بغمه=ممش حیوانی
برغهڅ = سوسک ،قانغوز
برغنث= شای ،.اممان دارد
برغیت= حسود ،طعنٔ زن
بق(مِذ)) ،۱برق(مِ =)).کلولکٔ؛ بچق چکار = ممد
کلولٔ؛ بمق ژیم= سنر کلولٔ
بق=۲ت ٔ
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بق=۳حیوانکاز ایمکٔ هود بصود میزیمنک .و حما
میشون.
برےس ،بےڅ = بمس پو و اسناد
بےسیث= بچمسیم ،موتمهماب را اننضا می.ه.
برےرل( ،بےل ننبهڅد) شیشک ،گاو یمسالٔ
بگ= لی هممن
بل هوس= نا پای.ار ،هاصی هوایی
برل= بمگمدان ،.دور دادن گاو
برال= بال
بالد ،قبالد= ته.اب
برلرجوبت ،بد لجوبت= زش  ،تمسنا
قبلر رخ = قچنضچنک
بلخے-دارښ ،بلخے -تارښ= نو تیشککٔ سککاه
بلخ
سِتاو= سکضوط  ،سکضوط کمدن،
بلداق ~ ،چیداو ~ ،ق
سضوط ش.ن
قبلدمچے= بن.اژ بمای بز ها
بر ر
لدوزر= بول.وزر
بلغار= پوس بلغار
قبلغ ( بچضمنن ار چهښکککک کٔ)= دانکٔ هکای کلولکٔ در
دل.ه برلغرم= بلغ
بلفته= بیمار ،بیهوده ،یاوه
برلرفته=بیهوده ،بی ارزش
س =.دفعنا ،ویم منننمه ،سهوا
بلفیس ،بلفی ر
قبلَست وۈثڤداو= جوش هوردن
بل  ،بلوک= بلمو (قطعٔ ننامی)
ربلےن = بالمن
بلم  ،قبلم = نم کمدن تنتکاکو یکا توز بکا مکالیک.ن
در کې دس  ،سودا ،دارایی
برلوا= بلوا ،شورش ،دعوا
بقلور= بلور ،کمیسنا  ،آبوینٔ
بقلول( جوم بسککک ڤار ) قممزی نارنجی ،نولٔ
پزپ هوای آهنوم
بقلولر = کوزه هورد با نولٔ و دسنٔ
بقلیسِِِ = حشکککمه مورچٔ گیم در ممحلٔ زن.گی
نور(آسیابانک)antlion ،
بقلیس = گمد باد
قبِلِیِڅِِگ ،بِق ات بِلِیِڅِِگ= هکم رقک  ،هکم چکیکز،
مصنلې
برم= ص.ای صی از رباب
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بن قڅلق ،بن قڅلَر .نیسِِتاو = چزتاتزٔ ،چزتاتزٔ
نشسنن(زدن)
بن گ  :بن گ نیسِِِِتِِاو= چچزتککاتزککٔ :چچزتککاتککٔ
نشکسکنن(چزتاتزٔ نوعی نشکسکنن اس کٔ در آن کې
پکا را بم زمین میگکذارنک .و زانوهکا را در بغکش
میگیمن .در زبان فارس کی بٔ آن چن .و چزتک
نیز گفنٔ میشککود بنا بٔ فمهنر دهص.ا «چن» .
یا «چزتک» ،شکیوهای از نشکسکنن اسک کٔ در آن
کې هم دو پککا بم زمین گککذاشککککنککٔ میشککککود
چزتاتزٔزدن یا زانو در بغش گمفنن ،بٔ ویژه اگمبا
گکذاشککککنن سککککم بم روی زانوهکا بکاشکککک .یمی از
و کعی های نشکسکنٔ در زبان ب.ن (تنگفنار) اسک
کٔ بیانوم و و ان.وه اس چزتاتزٔ در اصش یک
جزلٔ اممی تمکی اسک ک و اصکککش آن ڤچنتاتزاڤ یا
بعتارز صکحی تم ڤ چچن بنزا!ڤ می باشک .بٔ معنای
ڤبمگمد تا آلوده نشککوی!ڤ می باشکک .این نشککسککنن
معزون هنوا ڤدسکنشکویی کمدنڤ یا هزان قضکای
حاج می باشک .و بٔ این دلیش بٔ این نو نشکسکنن
چزتکاتزکٔ می گوینک .وپ )؛ یکٔ پز پ موکش تی بچن چگچ
نیسڅ= آن پشک در لتٔ با چچزتاتزٔ نشسنٔ اس
بن= -۱ریشکککککٔ؛  -۲تکٔ ،زیم؛ وېک =~ .ریشکککککٔ
دره ؛ کوه ~= زیم کوه
فَ
بَلغاچېڤََا بَبَلغاچ اَې بَباااااېفَبَلغاچېڤ َا بَب
غلغچېڤڤبَ َ
َ
غلغچېڤََ = قُتقُتک؛ یو اس َبلغاچېڤَک
ښاااائ ت=رت= او ات قتقتک میترساااد؛ َبلغاچېڤَک
چ =.قتقتااک دادن؛ َبلغاااچېڤَاک مو مزااکُ ،وت
ِبلَخَک ساا= = مرا قتقتک نده ،که قتقتک میشااو ؛
لالاغااااچاېا س=قاتاقاتاااک ِِ . .با َلا َخااک،
باواویَ .
ِگل ِگ َچک.
برڅِِاکه -انِِد ،بڅِِا کهفِِ =.دفعنککا ،نککاگهککان ،ویم
منننمه
بقڅت= بن
بڅخن = رئیس هانواده ،پشنیتان فامیش
برڅد= بن.؛ یی بمن .اس کناب تی ښکای= یک بن .از
کناب بصوان؛ قانۈنی اسککاسککی بن .ان .ا دسککؤ
جزا نسک = در بن .قانون اسکاسکیاینضسک جزا نیسک ؛
بابی او از ،بن.ے سکنیومی قانونی اسکاسکی=
باب او بن .سو قانون اساسی
بڅدر -ڤق رثږۈ  ،بڅدر -قښِِےن= گذشککنن ویم قانونی
از بن.ر ،گمیزی ،هیان بوطن
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بڅدر=بن.ر
برڅده= بن.ه ،وال  ،نوکم ،بمده
برڅدے بن = نوهتان زن.ان
برڅدے خننه= بن.ی هانٔ ،زن.ان)
برڅِدے= بنک.ی ،زنک.انی؛ بی چگنکاه آد تکٔ بمنک.ے نکٔ
سۈد= آد بی گناه بن.ی نزیشود
برڅرفشِِِِِه ب گکش پکامچکا  ،بمنمفشکککککٔ (نکا علزی:
 )Violaنا نوعی گش اس ک از تیمه بنفشککوان کٔ
بیشکنم در نواحی معن .جهان یاف میشکود گلی
اسک با سکاقٔای کوتاه ورنر آن بنفز ،یا تمکیتی
از زرد و بنفز اسککک ک این گیکاه دارای هواص
درمکانی و پزشککککمی اسکککک ککٔ در قک.ی سککککاهنن
بلورافشکارازآن رایج بودهاسک  .بنفشکٔ بٔ هیچ وجٔ
گمما را دوسکک ک ن.ارد وبا گم شکککک.ن دمای هوا
شکمو بٔ پژممده شک.ن وممدن می کن .وپ ؛ اسک
هاص مد ؛ بمنفشٔ
بڅےیڅ رڅ = شاهٔ ،جوانٔ
برڅِِگ= بنککر ،حشککککیز یککا چمس(انولیسککککی:
 )hashishمادهایسک کٔ از انو گیاه شکاهدانٔ بٔ
دسک میآی .تفاوز حشکیز با ماریجوآنا در این
اسکک کٔ ماریجوانا از بمگ و گش هشککک شکک.ه
گیاه شکاهدانٔ حاصکش میشکود نا های دیوم :بنر،
سکیواری ،پنیم بنر :بٔ سکمشکاهٔهای گش دار یا
بٔمیوه نشککسککنٔ و هشکککشکک.ه بوتٔ شککاه.انٔ ه
میگوین ..چمس :حشکیشکی کٔ از رزین آماده شک.ه
از سمشاهٔهای گش دار و بٔ میوه نشسنٔ گیاه بالغ
شاه.انٔ تهیٔ میشود و از انوا دیوم آن ممووب
تم اس وپ
بڅگ  ،قبڅگ = کمه هم نم ،کمه هم ماده
بڅه= هانٔ ،فامیلی ،در(دروازه)
بقڅئستاو= گ کمدن
بوت -بقسپهث= لو .با بوز
بودقکه= بودجٔ
بور = سنر ،سنوفمش
بوز=بوز؛ بوز ڤار = اسپ بوز ،اسپ تن.رو
بوستن = بوسنان
ب روک= ماسکٔ ،همده سکنر ،سکنر ریزه(در وق
دیوار کمدن ،بمای ثاب نؤ داشکنن سکنر کالن،
سنر ریزه را در زیمآن میوذارن).
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بوم= چجغ( .بو  ،بو ) نا پمن.های شکماری اسک
از راسکنٔ بو سکانان ،کٔ دارای ق.رز شکنوایی و
بینایی بسکیار بانیی اسک جغ.ها در هزٔ قارهها بٔ
اسککنثناء جنوبوان مشککاه.ه شکک.هان .جغ .پمن.های
سکودمن.ی اسک زیما هوراکز انوا موش اسک
و در شما های تنٔ درهنان و آشیانٔهای منمو
زاوکان ننکٔ میگکذارد جغک.هکا معزون شکککک رو و
پواهرو هسککککنن .یعنی هنوا پواه و شککککفق از ننٔ
بیمون آم.ه و شککککمار میکنن .و دی ان ای آنها بٔ
هفکاشهکا شککککتکاهک بکانیی دارد کوچمنمین جغک،.
جغ .کوتولٔ آممیمای شکزالی میباشک .کٔ طو آن
فضط  ۱۵سککاننیزنم یعنی بٔ بزرگی یک گنجشککک
اسکککک تص جغک .هزیشککککٔ بکٔ فکاصککککلکٔ چنک .روز
میشککککمنک .و نوزاد بکٔ دنیکا میآیک .نضز و رنکر
پمهکای جغک.هکا حکالک اسککککننکاری دارنک .تکا بکٔ هنوکا
اسککککنماحک روزانکٔشککککان از مزاحزک هکا بمکاهنک.
جغ.ی بٔ نا اشکوزوشک در اسکطورههای ایمانی
نضز زی کادی در ی کاری نیموی هوبی دارد واژه
جغ .از زبان سغ.ی وارد فارسی ش.هاس و اصش
سکغ.ی آن مچغوز اسک در منون فارسی واژههای
منماد دیومی ککٔ بمای جغک .بکٔککار رفنکٔ عتکارز
اسککککک از :بو  ،بو  ،بهزنممغ ،کو  ،یو ،
گو  ،چغ ،.چغو ،چکن چ
وم ،کوچ کو پسککک پز
کوکن کومان کوا نهکا نهکار بیضوچ ،بیضوش
بکایضوش ،قوش سککککار بکٔ گونکٔهکای بزرگجثکٔ از
جغک .در قک.ی همکو میگفننک ..رابط شککککزکاری
جغ ،.مبهلٔ اسکک و بمای نزونٔ گفنٔ میشککود «بٔ
دا افنادن یک بهلٔ جغ ».یا «آزادسکازی سکٔ بهلٔ
جغ( ».بهلٔ در اصکش بٔ معنی دسکنمشکی اسک کٔ
بازدارها بٔ دس میکنن .وپ
بو = یک مش آرد
بوه= نینی در شمو کار فزیمی
بوی قگڅرِ = نرو پموانکٔ؛ ~ دے اس تم چمم انک.
نمښکنای ،.درهننن پهم تٔ هیمز= نرو پمانٔ بع.
از بمآم.ن از تص  ،بمگ درهنان میصورد
بوۈداق= مجمد
به -سامن = آرا
به الغ =.مزاق ،شوهی
به موناۈے ،به منناۈے= مثلیمٔ ،مانن ،.چونمٔ
به ۈنله،به لنله = ان- .ان ، .کزی
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به:چیداو ،بهه:چیداو= بوسکککٔ:بوسکککٔ کمدن؛ قم.ی
ان.ېن ،پیم از هملیفٔ چسککک تی بٔ چود= در ق.ی
دس های پیم و هلیفٔ را می بوسی.ن.
بِه= بکٔ ،بکا ،هوب؛ بکٔ چهنمم= بکا هنم؛ بکٔ ممزه= بکٔ
مزه ،بٔ نۈ = با نا ؛ بٔ زې = بٔ زی
بهار= -۱بهار(فمککش سککا )؛  -۲اس ک هاص مذ ؛
نو بهار ،گش بهار
به = حلوا
بهث =۱عمش( پالس ،گلی  ،قکالین)؛ ښککککویچ انک.
وے بهم چس از وهڅ انک .مو انک( (.منکش)= از
کمباس عمش آنما بتین و از دهنم ان.امز(منش)
بهث =۲ثزم؛ بهم ئ.او= ثزم دادن؛ اسکی .تٔ تٔ یم
مون بهم ی =.امثا این دره سی ثزم می.ه.
بهثتهڅگ= بمتنر ،نا قشکالق در ناحیٔ روشکان
تاجیمسنان
بهس:بهس چیداو= بس :بس کمدن
بهښ= حمٔ ،بصز
به-ماد-گل ،به-ماد-گل = گش د اسپ صحمایی
بهڅد ،۱مبن=.مفمش
بهڅد =۲بن (.بن .آب)
بهڅد =۳بن ،.تناب ،ریسزان
بهڅد :۴بهن .ئ.او= بن .زدن
بند= تکارپشککککزی ککٔ بکا آن پکارچکٔ  ،گلی یکا پالس
میتافن.
بنښ= تمش روی ،اهزو ،ب .روی
بنښ= قهم
بنم ،در ات بنم= پچن.ی.ه ،باد دادن.
بن رم = ر  ،طاقچٔ بمای نوه.اری لواز هانٔ
بن =۱قسککککز ک کلزککاز مغلق مککاننکک .بککاوتۈن=
باوتان ،ه.ار بۈن= آسیاب بان
بن  =۲ریز.
بنن = بانک
بننه= بهانٔ
بنی امرهث= کاکوتی( گیاه از نو نعنا)
بنی واښِِ = ( )Anaphalis rose-albaیا نا
گلی از سمده کاسنیان (نا علزی ): Asteraceae
یا ممکتان ) (Compositaeتیمهای از میناسکانان
)(Asteralesبا گشآ ین ک ٔ و پماکن.گی گسکنمده
در جهان اسک کاسکنیان گیاهانی آون.ی و گل.ار و
دول ٔای هسکککنن . .تیمه گش مینا یا تیمه کاسکککنی یا
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تیمه ممکتیکان یکا تیمه اسککککطماطیضوس یکا تیمه گکش
آفنابومدان یا تیمه آسکککنماسکککٔ ) (Asteraceaeیا
تیمه کوم وزینکٔ ) (Compositaeنکا هکای دیوم
این تیمه هسکنن . .بسکیاری از گیاهان تیمه کاسکنیان
علفی بوده ولی تعکک.اد قککابککش توجهی از آنهککا بککٔ
صکورز بوتٔ ،پیچان یا دره هسکنن .گیاهان این
تیمه در تزکا جهکان پماکنک.گی دارنک .آنهکا بکٔ ویژه
در مناطق گممسکیمی و نیزٔ گممسکیمی (بٔ ویژه
آممیمای ممکزی ،شککمق بمزیش ،م.ینمانٔ ،بصز
لوان هاورمیانٔ ،جنوب آفمیضا ،آسکیای ممکزی و
جنوب ومبی چین) بسکیار زیاد هسکنن .از گیاهان
تیمه کاسکککنی ،فماوردههایی حاصکککش میشکککود کٔ
اهزی اقنمککادی دارن.؛ مثش روونهای آش ک زی،
تص آفنابومدان ،کنوم فمنوی ،مواد شک کیمینکنن.ه
و چایهای گوناگون وپ
بنی=بوی؛ ~ چی.او= بوی کمدن؛ ~ ئ.او= بوی
دادن؛ ~ یناو=آم.ن بوی؛ بم =~ .بوی ب.؛ بشککککهن.
~= بوی هوب؛ هیښ ~= بوی تن.
بنداو= گ ش.ن.
بنذکن= گ ش.ه ،مفضود
ق
بنښتاو= روان کمدن ،ارسا کمدن.
بنښدے= بیشنم.
بنښدے= بیشنم
بن = بیک ،امیم
بن قگم= -۱بیو ( دهنم یا زن امیم ،رئیس)؛ -۲اسک
هاص مد ؛ بنو  ،بنو ماه ،شککاه بنو  ،گش بنو ،
سش بنو  ،ننمبنو
قمبۈن بنو  ،م
ع م
بنل ښاب= با بیش ت ی.ن(ها )
بنل= بیش
بنمار= بیزار
بنوده= بیهوده
بنوه=بیوه
بے داد =۱بی پ.ر
بے داد =۲بی.اد ،ظال  ،سنزوم
بی سیم= بی سی
شمار= بی شزار
بے ق
بے ښا = بی پموا ،بی و
بے ښرثم= بی شم
بے ر
غل = بی تشویز ،بی و
بے کار= بیمار
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بے کاره= بیماره
بی کارے= بیماری
بری ،قیِمِِت=نم  ،قیکزکک ؛ مم کنککاب انکک .مم ~
هۈن ==.قیز این کناب چن .اس =
بے=عالمکٔ نفی؛ بی ،بک.ون؛ بی آب=بی آب؛ بی
ښم = بی شم
چگناه= بی گناه؛ بی م
بیار= دیموز.
بریاض ،بیاز=کنابچٔ و دفنم سکککفی .نا نوشکککنٔ؛ دای
هم تهن نیشکککناو هٔ ڤهم اد ،شکککاعمیا ان.ېن وې
شکککعمین بیاش تی نیشککک = در ق.ی  ،کسکککانیمٔ
نوشکنن را یاد داشکنن ،.اشکعار شاعمان را در بیاش
نوشنٔ میممدن.
بیجِ = بیجکک لفظ هنک.ی اسکککک بزعنی آنچکٔ
ر
سککککوداگمان قیز همیک .جنس با تزامی اهماجاز
محمککککو و کمای کٔ و ویمه نوشککککنککٔ نزد هود
نوکاهک.ارنک .تکا هنوکا فموهک آن مالحنکٔ نزوده
سکککود و منفع سکککوای از جزع و سکککممایٔ هود
بویمن .بلیط صککمافان و سککوداگمان و نوشککنٔ
یککادداشککککک در همیکک .و فموه ک و معککامالز
سککککوداگمی (نکاظ انطتکاء) قطعکٔ ککاوکذی ککٔ
فموشککککنک.ه جنس نو ککان و کزیک آنما در آن
یکادداشکککک کنک .و بصمیک.ار دهک .فکاکنور حوالکٔ یکا
قتض رسی.ی والتا در کاوذی بٔ قطع کوچک د
بیدے ،بیدرردے ،بیدقدے= بهنم ،بهنم تم.
بیث پای= زیم زمینی ،انتار هانٔ.
بیث میذ= قسز پاهین کزم
بیث ،بیثې بسنمه
بیث=۱جای هواب
بیث =۲زیم
بیثکهس =کسیمٔ با ابموی تمش نواه میمن.
بیث-ژۈث= سنر آسیاب از زیم( سنر آهک)
بیثې = بسنمه
بریثے= آشککمار ،راسکک ؛ هم چیز ڤ ~ ،.لۈ= هم
چیزیمٔ باش ،.راس بوو
بیثۈن=زیم
بیثۈورم= چزوس با تش نا ه ش.ه
بیفتاو=کار آم.ن ،مزمن بودن؛ دو ماه ن.ے کاردم
ینک .تی بیفک = دو مکاه ککار بکانی این پکش مزمن
بود؛ یو واښ-تکٔ یم انک .نکٔ بکافک  ،پنک .تکٔ یو= آن ککاه
در آنجا مزمن نیسک ک کٔ باشککک ،.می پوسککک .ده
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سککککاه کارېن تٔ نٔ بهفنن= این قسکک ک کار بمار
نزی آین.
بیگ مازۈ = سفالوم
بیگ= ککم سککفالی بٔ ان.ازه پیالٔ شککیم چای و
هورد تم
بیل-بیلر = گپ ،ممالزٔ
بیم= بی  ،هو
بیمڅاک= بیزنا
بیڅځ = قسز آهمی سوتٔ چماغ
بیوتاو= گمیٔ گمدن ،فغان کشی.ن
قبیند= هارش( بینی)
بریننه= تضزین ،پو پیز پمداه بمای تضزین
قبییښت= بهش
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