ک
ستاو= عاشق شدن.
کاته ِ
کاته= عاشقققق ،دوسقققته تم تقققه مو مت یا کامه
وز -اس مو ژیو َجښ نه ِکن ا ً موبه وز= دوسققت،
من تمیشقه سقرت عاشقق اسقم  -از عشقتت من موبه
نمی کن " شعر".
کاچ ،کالچ= سوراخ بین دو دندان.
کاچار= اشیاه ،مال.
کاچے= کاچی ،ژله غلیظ از آرد.
کار چید= کار کردن.
کارتۈن ،کاردۈن = کارمن.
کارجۈمه= لباس یا یونیفور کاری.
کاروۈن باشے= رئیس کاروان.
کاروۈن سرا ،کاروۈن سرای= کاروان سرای.
کاروۈن= کاروان.
کاز دۈن ،کاز دۈنَک =.ظرف غذا خوری سگ.
کاز= غذای سگ.
کاسه َگرذون= فال با کاسه گردان.
کاسه لېس= کاسه لیس.
کااارِر -بئرځ ،کااارَر -بئرځ ،کااارِر -پئرځ= چوب
دروازه.
کارِر-ژهش= خارشمر.
کارې= قهوه.
کااوۈنتااو= -۱کقاویقدنه خو ذنقدنن مقه کقاونن=
دندانهایت را نه کاوان -۲ .کندن.
کا ِیښ چیداو= مشویش کردن و پریشان شدنه خو
پڅ اَڤ ن کا َیښ ِکتققت=از فرف بچه اش مشققویش
میکند.
ِکبُنِ ،کبُند= انجبار(.)Polygonaceae
َکباجا = نوع شققققیقرینقی از روغنه آرد موت و
چارمغز یا مغز زردآلو جورمیار میشود.
ِکابایَااااا َ ااک= گقیقققاهت َچقمقریقققان ،مقیقره تقویق
(.)Umbelliferae , Apiaceae
کَپال= اسمخوان قمحدوه ،اسمخوان ِپس سر ،سر.
َکپَکےَ ،کپَکے چ =.خوردن بققا کف دسققققققته
انداخمن ملتان نر به دتن با کف دست.
کَپور ،کَپپور = شناوری با کدوی خالی.
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کَپوک لۈڤد= خالی ،تیچ چیزنیست.
کَپوک= فاخمه( )Cuculus canorusه صقدای
او با نامش شباتت دارد.
کَت خدا= زن دار.
کَت ،کُت= کوماه.
کُت ،کُتث= کوماه.
کَتنَک= کالن ،فوق العادهه باسواد،عال .
کَتنَکے= بر مر ،کالنیه اداره کنه قوماندنی.
کته جۈن= ممکبر ،مغروره مه .
کَته دے= کالنمر ،بزرگمر.
کته ،کَتته ،کَلته= کالن ،بزرگ.
کَته-گیل ،کته -گجل= سر کالن.
ِکتېل=رق باالپوش.
ِکتېنتااو= کش کردنه لق مو ِپس خقث مقه ِکم ن=
مرا بقا خود زیقاد کش نکنه مکقان دادنه یقه ِپش
وے پورگت ِکم نت خو یو مود= پشققم موش را
مکان داد و او مرد.
ِکتېنَک= چپنم پشمی.
کثارت= ارواح خبیسه ،روح نا پاک ،لعنمی.
کَجارِ ،کنجاره= کنجاره ،کیم روغنی.
ُکچَله= گیاه زتر دار.
ِک ار= آمشدان ،دیکدان.
ِکخِ ،کخاک= چمقله برای اففقالت ی می ِکرمقه ِک،،
ِید موند َپپن= پیراتن این چمل اسقققت از مو پاک.ه
برعکست َپپن= پاک.
کَخای= زن.
ُگ َلاک= گقل ققاصقققققدک(
واَاااااکه شااااایا
اُک د
َ
.)Taraaxacum
ِکد -وینَک= درخمچه کوه یی شباتت به گیالس.
ِکد= سگ(ماده).
کُد= سگ(نر).
کُد-بُڅ= چوچه سگ.
دورت= مرض ،حالت مریضی.
ِک َ
ِکدئځداو= ریخمن ،باقیمانده چیزیت ریخمن ماسقت
از یم ظرف به ظرف دیگر.
َ
ِکدیداوِ ،کدییداو= ریخمه شقدن هی َچلم کن ڤد،
خو ی ذنغ ِکدای = سققفل سققوراخ بود و ماسققت
ریخمه شد.
کَربجش ،کَربَش = چیچم روی.
کُرپَچه= بالشت باریم.
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کُرتاو= خراشیدنه پورگ ار ِزدنن کرت= موش
در گنجینه کر کر دارد.
کَرتُشکه ،کَرتاشکه = کچالو.
کُرته = پیراتن.
کُرته وار ،کُرته یې = مکه برای پیراتن.
ِکرثه ِکرث ات ِپرث = سققققر و صققققدای بسققققیار
آتسققمهه وے گه یت یار سققر فه نه سققند خو،
یو ِکرث ات ِپرث مت مویقد= تیچکس گق او را
نه فهمید وبا خود گ زده رفت.
ک ََرثپَکے ،ک ََرثپَک(ذهد)= چشمم زدن.
کَرثۈرچ ،کَرذۈرچ= پوسققت  ،پوسققت مانده بعد از
خوردنه از زردآلو.
ُکرڅُ ،کر ے = چتور ،چتوری.
ِک ِرڅ(۱کوته)= اماق.
ِک ِرڅ =۲سلول ،حجره(حیوانی و نبامی).
ُکر ا-بُقُ ،کر اِ -بلُق= نا تموار.
ک ََردین = کر ،تیچ نمی شنود.
کُرذ ،کُردَک= کرده سبزیجات.
ِکرشتاو= راه رفمن با سر و صدا.
رَچَک = لغزش.
ِکرښِ ٬ک ِ
کَرَاااتاو= صققدای خر دار یا مشققابهه مهذ مو
پئخ ن ن قاق ِسقڅ ،خو کَرتق ن= چموس تای من
خشم شدند خر صدا میدتد.
س اتاوُ ،ک ُرک چَښ= ماکیان که دیگر
ک ُُرک ،ک ُُرک ِ
مخ نمی دتد.
کَر َگس= کرگس.
ک ََر َگف= برفباری زیاد.
ک ََرم= ک ََر .
کَرنجی ،کَرنَی= کرنی ،مولقه کالنه صقققققدای بی
حد بلند.
ِکروستاو=خراشیدن.
ِکاروښِ ،کاروَاااااااک= گقلق َپقر ( Heracleum
.)persicum
ِکروَک= قفل مو.
ِکرۈنتاو=رندیدن ،مراشیدن.
ِکریا= نوبت.
ِکریااپچ= مقاجریزیه نوع بقادنجقان( Solanum
.)nigrum
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ِکرئزداو= ریخمنه چای ا ِکریوسقققت ،نه ر د ار
م َچینققم= ممققا چققای را از چققاینققم ریخم ،
چیزی نماند.
ِکریساااااتااو= خراشقققققیقدنه یِمقه د قم ا مو رد
ِکروست= اینه مه دیم را برایت خراشید .
ِکرئَتاو= کش کردنه آوردن.
ِکریجر= حشرکاری.
ک ُِزچَک= کوزه خورد.
ِک ُزر= چهره یقا حقالقت اخ ه بقد شقققققکلی یقا قواره
داشمن.
کَز ِلک= کارد خورد(ساخت شغنان).
َک ازنااجااچ= -۱ب .کقققاسققققققن قی مققعققمققول قی(نققا
علمیت)Cichorium intybus Lگیاتی اسقققت
از راسقققققمقققه گقققل مقیقنقققا ) (Asteralesمقیقره
گقققلسققققققمقققارهایتقققا ) (Asteraceaeاز رده
کاسقققنیتا  (Cichorium).از این گیاه دو گونه
ِکشقمی و چهار ما شقش گونه وحشقی موجود اسقت.
نوع وحشقققی آن ما یم ممر و نوع پرورش یافمه
آن مقا دو ممر ت رشقققققد میکنقد .کقاسقققققنی انواع
مخملفی دارد سققه نوع آن معروف اسققت .کاسققنی
بری کققه بققه  tansyشقققققهرت دارد در ایران
نمیروید .کاسقنی زرد که به گل قاصقدک شقهرت
دارد و در فقب ققدی ایران بقه نقا مرخشقققققتون نا
بردهاند در بیشققمر نواحی ایران پراکندگی دارد و
کقاسقققققنی معمولی .کقاسقققققنی معمولی ،یقم گیقاه
دارویی پقایقا بقا گقلتقای آبی یقا ارغوانی اسقققققت.
کاسقنی در اصقل بومی جهان قدی اسقت و بعدا ً در
ققاره آمریکقا نیز بقهصقققققورت گیقاه خودروی کنقار
جادهای درآمدهاسقت .منشقا اصقلی این گیاه اروپای
مرکزی ،منافق غربی و مرکزی آسققیا و شققمال
آفریتقا اسقققققت و پراکنقدگی وسققققیعی در نواحی
مخملف ایران به خصققققور شققققهرسققققمان اقلید،
آذربایجان و منافق کوتسقمانی خراسقان دارد .به
آب و توای خنم ،آفمابی یا کمی سققایه نیاز دارد
و گرمای شقدید مابسقمان را محمل نمیکند .خواص
داروئی کاسانیت شقسقمشقو دتندهب کبد و کلیه ،خون
سقققققاز ،افزایش نیروی جنسققققی و افزایش حج
اسققپر در مردان .کاسققنی کامالً سققرد اسققت ،و
متویقتکننقده کبد ،و مسقققققکن حرارت و عفش ،و
گرمی و متویتکننده کلیه و فشققار خون و صققفرا
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و پقاککننقده مجرای ادرار و کلیقهتقا اسقققققت .آب
برگ کاسنی بهمرین داروی یرقان و کلیهتا و کبد
اسقت ،و جوشقیده و صقاف کرده آن برفرفکننده
مقبتقای کهنقه و متویقتکننقده معقده تمراه بقا گقل قنقد
درمانکننده مبتای جزئی مداو اسققققت.کاسققققنی
برای منظی فشار خون بسیار مفید است.ضماد آن
برفرفکننده ور تای گر و درد چش و افزاینده
بینائی اسقققت.مهیه ضقققمادی از کاسقققنی و سقققرب
سقائیده و روغن گل درمانکننده سقرفان زخ دار
اسقت.کاسقنی دوسقت کبد اسقت و ک کننده قند خون
بیماران مبمال به دیابت میباشقد.ترگاه آب کاسقنی
و آب خیقار چمبر را مخلوف کنیقد و در ابمقدای
شققققرع آنژین و بیماریتای حلتوی با آن غرغره
کنید ،آن را درمان خواتد نمود .مخ کاسققققنی در
مرکیققب بققا سققققققایر داروتققای خنققم مفیققد و
برفرفکننقده مبهقای صقققققفراوی ،یرققان ،خفتقان،
بیماریتای کبدی و سقققردرد اسقققت.مخ کاسقققنی
ترگاه تمراه با صقندل و مخ رازیانه پخمه شقود،
دفعکننققده سقققققمو و ضقققققعف کلیقه و فحققال و
محریمکننده اشقمها میباشقد.مخ کاسقنی در جمیع
حاالت جانشقین برگ کاسقنی میمواند بشقود.متدار
مجاز خوراک فبی مخ کاسقنی ما  ۱۰گر اسقت،
و شقققققربقت آب آن  ۴مقا  ۱۰گر و داخقل سقققققایر
جوشققققیقدنیتقا برای پخمن دارو  ۲۰مقا  ۵۰گر
اسققققت.ریشققققه کاسققققنی گر و خشققققم اسققققت،
برفرفکننده گیر و سققده ،نر کننده اخالف سقینه،
افزاینقده ادرار ،برفرفکننقده مقبتقا ،مصقققققفیقه و
پقاککننقده خون ،و رفعکننقده ور احشقققققاد و درد
مفاصقل و اسقمسقتاد.برای درمان یبوسقت ،جوشقانده
برگ و ریشقققه کاسقققنی به متدار  ۲فنجان صقققب
ناشقنا بسقیار مفید اسقت.برای مهیه ماسقم زیبائی
از کاسقنی ،کاسقنی را بکوبید و آب آن را بگیرید
و با سقققفیده مخ مرغ مخلوف کنید و به صقققورت
بمالید .پس از یم ربع سقاعت آن را با آب سقاده
بشققققویید .این ماسققققم غدد را محریم میکند و
عرقپوسقققققت را زیقاد میکنقد .برای مبمالیقان بقه
امراض جلدی و اگزما مفید اسققت.کاسققنی منبعی
مفیقد برای فروکموز اسقققققت و اینولین بقه خودی
خود شقققققکلی از فیبر فبیعی اسقققققت کقه اگر در
برنقامقه غقذایی گنجقانقده شقققققونقد بقه کنمرل و کقاتش
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وزن کمم شقققایانی میکنند .تر دوی این اتداف
به منظی گرلین که نخسقمین اسقید آمینهای اسقت که
با احسققققاس گرسققققنگی و رفمارتای غذا جویانه
مرمبف اسقققت ،کمم میکند .مصقققرف کاسقققنی
موجب کاتش مرشقق تورمون گرلین و منجر به
کنمرل پرخوری و ایجاد احسققاس سققیری یا پری
شک میشود ،که این امر در راسمای مالش برای
کاتش وزن اسقققت.کاسقققنی بهفور سقققنمی برای
درمان آرمروز به کار گرفمه میشققد ،و مفالعات
نشقان دادند که کاسقنی بهفور قابل موجهی دارای
خوار ضققققدالمهابی میباشققققد که به تمین دلیل
موجقب کقاتش دردتقای مفصقققققلی – اسقققققمخوانی
میشقود .در مفالعات انجا شقده در سقال ،۲۰۱۰
گزارشتا حاکی از آن است که  ۷۰٪از بیمارانی
که از دردتای مفصققلی-اسققمخوانی رن میبردند
و با کاسقققققنی محقت درمان قرار گرفمنقد و بهفور
قابل مالحظهای دردتایشققان بهبود یافت .تمچنین
کاسققنی را عموما ً برای کاتش دردتایی که عامل
المهابی دارد ،دردتای ماتیچهای و درد مفاصقققل
میموان مصققرف نمود.کاسققنی خواص قی تمچون
داروتای مسقققکن دارد که اضقققفراب را کاتش
داده و ذتن را آرا میسقازد ،بنابراین اسقمرس و
مقا یرات خفرنقاک آن بر بقدن را از بین میبرد.
عصقققققاره ریشقققققه کقاسقققققنی بقه دلیقل خوار
آرامشبخشقی به خواب راحت کمم میکند و از
بسقیاری از قررتای خوابآور مرسقو سقال مر
اسقت .کاتش اسقمرس و اضقفراب خفر ابمال به
بیمقاریتقای قلبی ،عقد موازن تورمونتقا ،مرض
بقیخقوابقی ،زوال عقمقلقکقرد شقققققنقققاخقمقی و پقیقری
زودرس را مققاحققدودی متلیقل میدتققد .زیاانجااای
کااسااااانیت اگرچقه میموان مزایقای فراوانی برای
کاسققققنی برشققققمرد ،اما در صققققورت بارداری
مصققققرف بیش از حد آن غیرمجاز اسققققت ،زیرا
ممکن اسقققققت موجقب خونریزی گردد و احممقال
سقققققتف جنین غیرعمقدی را افزایش دتقد .اگرچقه
محتیتقات در این زمینقه کقافی نیسقققققت امقا تمقان
محتیتات نشقان میدتد که در دوران شقیردتی نیز
مصققققرف بیش از حد آن ممنوع میباشققققد زیرا
کقاسقققققنی از فریق شققققیر مقادر بقه کودک منمتقل
میشققود ۸ .مصققرف بیش از حد آن باعث مرش
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کردن معقده ،کقاتش وزن (ورزشقققققکقارانی کقه
دارای متقداری اضقققققافقه وزن تسقققققمنقد میمواننقد
روزی  ۲الی  ۵بقار از عرق کقاسقققققنی اسقققققمفقاده
بکنند) .روش مصقرفت بعد ازتر وعد به غذایی با
نصقفی از لیوان آب مصقرف شقود.کاسقنی مضقر
اسقت برای اشقخاصقی که مبمال به سقرفه تسقمند.
مخ کقاسقققققنی بقدمزه و قیآور اسقققققت.خن یکننقده
ناراحمیتای کاسقنی ،شقکر اسقت و برای بدفعمی
مخ کاسققنی سققکنجبین و ادویه خوشققبو میباشققد.
و .ه ِکزنهچ-دِڤوسقققم نی جننَم سقققند خو ،مَر
دے څه ذ دِ ،زنده سققققند=کاسققققنی گیاتی اسققققت
وقمیکققه مققار نی جققان بققه آن ممققاس کنقد ،زنققده
میشوده  -۲سمیزه جو ،سرکش ،لجوج ،سرسخت،
ع َجب ِکزنهچ یو نِسقت ِپس ژیزے نه-
کله شقق ه َ
چ مت= عجب آد کله شقق اسقت ،نخواسقت پشقت
تیز برود.
کُزه= کوزه.
ک ََږک= حلته (موی)ه خ .
کَسات= قو  ،قو نزدیم.
کسبه ،کَسپ ،کَسم= شغل ،مخصر ،کار.
سپچ= کجاوه کالن ،برای کاه  ،پش  .. .بردن.
ِک ِ
ِکسک= چوکات ،دروازه.
کَسل بۈن= پرسماری از مریض.
کسل= مریض.
کسلخۈنه= شفاخانه.
کسلمند= گرفماری به مرض.
کسلے= مرض ،مریضی.
کَش= گر .
کُشچَک= کوزه سفالی ،کوزه دسمشویی.
ِکشاااااکۈل= کشقققققکوله ظرف چوبی کقه تر دو
انمهای آن باریم است .ماکو مانند.
شااان دود= -۱پشقققمالو ،پراکندهه کرکی  -۲ابر
ِک ِ
آلود و ماریم.
شن= پشمالو ،پراکندهه کرکی.
ِک ِ
َکشَن= قفل کالن ،دست بند.
کََال ذهد= معفل دادن.
کََال -ذهذی = بروکرات ،کاغذ پران.
کََال ،کَاله = کشال ،کشاله ،آویزان.
کََت=غله.
کََت-ات-کار= کشت و کار.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ِکَتاو= کشمن ،زبع کردن(حیوانات).
ِکَتین= کشمی.
ک ََِااا اښ= کشاااااش ،ک ََِااا اَاااااے زمایان= ققوه
کشش"جاذبه" زمین.
کََگه ،کََتگه = مزرعه ،کشمزار.
ِکَلېزه= آویزان.
کَُم= قلینگ.
َکَا ِول= دلپذیره اې ی ،،یِد دنند نِسقت-ات ،یه لَ
کَت ِول= ای خواتر ،این انتدر نیست ،و او دلپذیر
است.
کََااوې  ،کََااوېجَک= گی شققده ،در ت و برت ،
سر در گ .
ستاو)= چسپیدن.
کََۈن( ِ
ِکَئپڅ= عکه از نوع کالغ.
ِکفایه= کافی ،به اندازه کافی.
کَفچاااک ،کَفچجااک(ذهااد)ه چاااوې = غرق دادن
کسقققی در آبه مزاقت اگر کسقققی برای آب بازان
سال ندتد او را در آب می اندازند.
کَفچه -سیزد= نوع سنجد کالن.
کَف تاوِ ،کفتاو= فرورفت ،غرق شقدن ،در برفه
الی و گل.
َفَااا اک= جراب تقای کومقاه بقا نتش و گلقدوزی
ک َ
در قسمت باالیی (جراب).
کَفَاااااېاال ،کَفخېر :کَفخېر چیاادا=.لحی کققاری،
مرمی هکردن.ه خراب شدن ،شکسمن.
کَفماال= نر کردن ،خورد کردن چیزی بقا کف
تای دست( م ال موت) . .قَفچاق.
کَڤجر= ب .کورَ ،ک َبر(نققا علمیت Capparis
 )spinosaگیاتی از راسققققمه کل سققققانان ،میره
کبریان ،سقققرده کبرتا اسقققت .این گیاه با نا تای
کبروَ ،دک ،داغ قققارپوزی ،خیققاروک ،لگجی،
صقفننیز شقناخمه
لیجین ،لیجون و كبرك درخت اَ َ
میشققققود .میوه نممسققققود کبر .کبر دارای یم
ماری ،فوالنی اسقمفاده موسقف انسقان اسقته شقواتد
اولیه مصققرف آن به حدود  ۱۸۰۰۰سققال قبل در
مصققر علیا برمیگردد .تمچنین در  ۶۰۰۰سققال
قبقل از میالد مسققققی در ایران مورد اسقققققمفقاده
بودهاسققت .این گیاه بومی حوزه مدیمرانه اسققت و
به خوبی به محیفتای نامساعد ،گرمای خشم و
شقدتتای باالی مشقعشقع سقازگار شقدهاسقت .این
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گونه دائمی خاردار و خزانکننده گزینه مناسقققبی
برای ازدیاد موفتیتآمیز در محیفتای خشققققم،
نیمهخشققم و شققور بهشققمار میآید .ویژگیتای
خار کبر باعث شقدهاسقت که در سقالتای اخیر
فعالیتتای مرمبف با کشت آن در برآورده ساخمن
متاضقققققای جهانی برای فرآوردهتای خوراکی آن
مورد موجه بسقققیاری قرار گیرده به ویژه این که
با یم ممرکز فزآینده جهانی بر روی سقامانهتای
مولید و کیفیت پایدار ،مولید غذای پاک و سققبز از
اتمیت ویژهای برخوردار شققدهاسققت .این گیاه به
صققورت خودروی ،روی پرمگاهتای سققنگالخی،
در اکوسقیسقم تای خشقم سقاحلی با محمل بادتای
شققدید و در اکوسقیسققم تای بیابانی گر و خشققم
رشقد میکند و چون موانایی بیشقینه سقاخمن جذب
عناصر غذایی از خاک را دارد ،ویژگیتای یم
گیقاه مفقابقیقافمقه بقا خقاکتقای فتیر از عنقاصققققر
غقذایی و رفوبقت را از خود بروز میدتقد .کبر
از فریق بذر یا قلمه سقاقه مک یر میشقوده ترچند
کقه بقا موجقه بقه خفمگی بقذر و مشققققکقل اسقققققمترار
قلمهتای ریشقهدار شقده ،موسقعه کشقت آن دارای
محدودیتتایی اسققت.از جوانه تات مازه این گیاه
و میوه این گیقاه در كقازرون جهقت مهیقه مرشقققق
اسققمفاده میشققود كه به مرش ق میوه آن اصققفالحا
مرشقققق گلقك و به مرشقققق جوانه تات خود گیقاه
مرش كورك گفمه میشود.و .
ِکگیَتاو= سعی کردن ،کار کردن.
ِکال=  -۱کدوه  -۲کاله.
ِکال-دوذ= نوع موت با دانه تای کالن.
ِکال-مون= نوع سیب کالن.
ِکالهخچ= خشکی لبه اگر کسی مب دارد.
کَلتَچه= واسم.
کَلتَک چیداو= شکسمن.
کَلتَک= چوبه دنده.
کَلتَنَک= کالن ،بزرگ.
کَلتوی= سرمراشی ،سرمراشیه ففل.
کَلته دار ،کَلته دارے = زن معشققوقه دار ،رابفه
ی عاشتانه.
َ
کَلته -دهرذ ،کَته کَسلک= زکا  ،سرما خوردگی.
کَلته= کالنه عاشق ،معشوق.
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َکلَتۈن= خراب شده،غیرمرمی ه گوتر مو مومرے
َکلَمنن چود= گوتر مومر مرا خراب کرد.
َکلَجَخ= مالش دای  ،کوشش بی معنی.
کُلچه= کلچه.
کُلچه-رَغَک= بازی زنانه با مو "پنت"
کُلفَت= غ  ،مشویش ،غریبی.
ِکلُفچ= یکجا.
َکلَک= مرمبهه نوک انگشققققت ،در بازی ففالنهه
یت َک َلقم ،ذو َک َلقم ،چقارو چمبر ،ب قدن .عنبر...
= یم نوک "انگشقت" ،دو نوک ،چهار و چرخ،
بید و عنبر.....
َکلَگت= ممحیر ،آشفمه ،پریشان.
َکلَگۈښ ،کاَل-کاَل = پیه انمتقاد کردنه اعصقققققاب
خراب کردنه َکلَگنښ چ =.اعصققققققاب خراب
کردنه آ َد َلق لنڤِنقده دے ڤقد ،لنڤ نت" ِیقد دِگقه
م ق ش َکلَگنښ چو ج"= آد وقمیکققه پیه انمتققاد
میکند ،میگویند او اعصققققاب ما را خراب کردهه
َکلَگنښ ِسقماو=گنگ و الل شقدن ،مانده شقدنه یه
دنندے پت خو پڅ لند ادے ،یو صققققاف َکلَگنښ
ست= او بچه خود را آنتدر انمتاد کرد که او مانده
شده است.
ِکلُمبُ ،کلُمبُ :کلُمب چیداو =.یکجات یکجا کردن.
ِکلَندَک= وسقمم ممرادف دسقمم( چوب یا دسقمم
تای کوچکی که برابر فاصققققله میان دو میر قفع
و برش دسققمکاری میشققود که بر باالی میرک تا
برای پوشقققققش بقا خقانقه اسقققققمفقاده میشقققققود .خ.
پامیرزاد).
ِکلوار= سناچه.
کَله پای= زیر ،نشیب ،از باال به فرف پاتین.
َکلاه دو ،کَللاه دو= بقه سقققققر افمقادنه َو ڤَزے دے
ڎاد پقاث ،یقه خو جقای مت = تمینکقه آتو را
زد ،آن در جای خود بر سر افماده کَله دو چیداو=
پقاتین انقداخمنه دترذ یَکبقارے مو ِمس چود=
درد یکبققار مرا ت بقه پقاتین انقداخقته کَلققه دو
ِسققققمقاو= بقه زیر افمقادنه فرف پقاتین بقه سقققققر
سققققت=
غلمیدنه َو نَخچیر ا دے ڎاد خو ،یه
َ
آن آتو را زد و آن به سر فرف پاتین غلمید.
ِک َلااه ِگرهمِ ،کال ِگرهم(کاا )= گیلو گرا ه یققم
کیلوگرا =تزار گرا .
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ِکلااه مېتِرِ ،کال میتِر(کم)= کیلو ممره یققم کیلو
ممر=  ۱۰۰۰ممر.
کَله یے -دساات ،کَلله یے -دساات= دسققت دادن،
دست فشار دادن در تنگا مالقات.
ِکلجند= کلند.
ِکلۈخِ ،کلۈ َخک = کلوخ.
ِکلۈل= گرد ،مقدور ،کلولقهه ِکلنل ژیر= سققققنقگ
کلوله.
کَلۈن= کالن.
ِکلېَ َ ک= نان ارزن.
کَلېوه :کَلېوه چیداو=سر در گ کردن.
ِکلے= شاخه درخت ،منه درخت.
ِکلی= منع درآمدن در خانه ه ووڤد څ مر چید مات
کرذه آد مه لهم ،بچه ِکلې سققققند= بعد از مولد
ففل ،ما تشقت روز کسقی"بیگانه" را مانده و زله
در خانه داخل نمان.
ِکلینا = حیلقه گریه یو ِکلینگقث آد = او آد حیلقه
گر است.
کَم ارضال =۱ک قوت ،بی اسمعداد.
کَم ارضال =۲آرا  ،با صبر.
کَم ناس= حریر.
کما-کوسے= کمبودی ،نا کافی.
کَمااال= آنتوزه ی قا آنغوزه گی قاتی اسققققققت علفی
چنقدسقققققالقه ،ریشققق ق به آن کمی کلفقت و گوشقققققمی،
برگتای آن بسققققیار بریده و غباری ،سققققاقه آن
گوشقمی و بلندی آن ما  ۲ممر میباشقد .گلتای آن
به رنگ زرد و به گروه چمر مانند در آخر سققاقه
پدید می آید .آنتوزه در چند سقال ابمدایی سقن خود
سقاق به در دید نیسقت و برگتای آن گسقمرده روی
زمین اسققققققت کققه در مرامع بققه نققا کمققاه و
انگزاکماه میشققناسققند .میوهب آنتوزه دارای دو
مخ به رنگ قهوه ایی میره و س قیاه ،بیض قی کمی
پهن و بسقققیار بدبو میباشقققد .با میغ زدن یا قفع
ریشققه یا قسققمت پایین سققاقه و یتهب گیاه در پایانی
بهار ،شقیرهب بسقیار بد بو در میانی مابسقمان بیرون
می آید که در کنار توا ک ک سققفت میشققود که
تمان آنغوزه اسقققت .آنتوزه در زمین تای بائر و
خشققم و آتکی پهنای گر آسققیا میروید .بومی
اسقم تای ایران و افغانسقمان اسقت .در ایرانه در
کوتسقرخ خراسقان رضقوی در روسقمای دتمیان،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

بلوچسقققمان و باخمری مخملف جنوب ایران ،مانند
کرمقان ،راور ،دشقققققت مرغقاب ،آبقاده ،نقائین و
جندق میروید.و .
کَمبوک= پوچ ،خالیگاه.
کَمپَک= معشقققوقهه وے ند خشقققروی کمپم= او
معشوقه زیبایی دارد.
کَمچین= به ندرت ،کمبود.
ِکمخا= نا قدیمی ابریش .
کَمر بسته= آماده کار(خدمت)ه آماده قهرمانی.
کَمۈن= مفنگه قوس.
کُمیات ،کُمیاد= قهوه یتهک میقت ڤقارج= اسققق ق
قهموه یت.
ِکناره= پهلو ،کنار.
کَنته= جدایی.
ِکنجااره= ِکنجقالقه ،کنجقاره(بقازمقانقده تقای بعقد از
روغن کشی در سنجد ،سویا ،کرچم)...
کُنده بُڅ= کنده خورد.
کُنده= کنده.
تقڅ اند نَتقموید
ُکنُر= بی حسه یو بچهم اس ِشقما َ
خو ،کنرث ر د= ان بز از آب سققققرد برآمد وبی
حرکت و بی حس شد.
َکنُفَ ،کنُفَث =.بی حال ،نی جان ،بیخواب.
َکنَک= چتوری ،خندق.
َکنَک= لی خرمن.
کَنگوره= جوش (در حیوانقات)ه کَگوره ڤقارج ذ
اند سند= جوش در زیر د اس می برآید .
کَنگینهه ُ
شاااپ =.ظروف سقققفالی با مخلوف
غلله َ
مواد فاضله چارپایان خورد برای نگهداری پش
کَنجب= کنف.
کَنی  ،کَنی َځک = برده ،غال .
کو= کوه.
کَواک= پوچ ،خالی.
کاوتاره= کقومقققایقی مقخقمصقققققر ،گقفقمقنقی بقر آن..ه
ِجقنقگقهقلق قن کقومقرتققث ققمقلقت څقققه چقود ،چقهقی
ِگنهگقار== کومقایی مخمصقققققر ،ممقا جنگقل را از
بین بردند ،کی متصر است=.
کوچ= زن.
کوچرۈن :کوچرۈن چید= کوچیت کوچ کردن.
کودَک= کودک.
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کودَکۈن=  -۱اسقهال ففالنه  -۲کودکنن سقیفڅ=
مهره کبود ،برای مداوی اسقققهال کودکانه بچه ند
اگقه کودکنن ڤقد ،وے کن ِو ِرتقققق ن ،یقا دے نی
کودکنن سیفڅ ز ن خو ،و فِرئوین خو ،ذ ن وے
رد= اگر ففل اسهال دارد ،کا او را خون میکنند
یقا مهره کبود"کودکنن" را در آب می شقققققوینقد و
آب را برای ففل میدتند.
کوره= آمشدان آتنگر.
کورے رهن = جذا  ،رسوا.
کورے= جذا  ،رسوایی.
کوز؛ بُق میذ= کوژه کوژ پشمی.
کوږبجندُ ،کږبجند = بوت بند برای موزه.
کوږ-بجند= حلته پوسمی برای بند چموس(موزه).
 .پس-بهند.
کوسااه-کوگ ،کوسااهَ -زری = کبم یا کوگ بدن
سیخم پاه آزخت" سیخم".
کوَښ= کوشش.
ِ
کورۈن= کوتانه شمر.
کون پَ َرک= لگده با س حیوان.
کون رَیَکون :کون رَیَکون چیاداو= از بین بردن،
پاک کردن از زمینه موتین کردنه با چملی یکجا
کردن
کوناک= اسهال.
کاه :کاه-دناد ،کاه-نادے= کجقا ،در کجقاه مر کقه
سقق وے(که جه سقق وے)== کجا میروی=ه اس که
ی ت یت== از کجا آمدید=
کجزار= باغچه.
کجش چیاداو= مزاقت کقار کردن ،انجقا دادن ه
بوقت.
کجښ-ات-بر= قفس سینه.
کجفچ= واحد متیاس برای غله و مسققاحت زمینه
ظرف چوبی به اندازه  ۲۵کیلو گرا گند .
کجفچ-غئڤ= مزاق .دتن کالن.
کجفښ ،کجښ= کفش چوبی.
کجگجن= موشققققم ،بالشققققمم ،زیر گهواره ،در
داخل آن کاه نر پر است.
کجل -بِسخاث= سر لچ.
کجل بۈندک= سققربندک(زنان از سققربندک برای
انمتال کوزه یا سقفل پر از آب باالی سقر اسقمفاده
میکنند)
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

کجل دهرذ -سردرد.
کجل= سر.
کجنادےَ ،کنادے = قفعقه ،برش ،قسققققمقت ،آوار،
مکه ،پارچه.
کجوج= موله سگ(بچه).
کاجاوج-اتِ -کالاجاوج= مقوده بقچقققه تقققاه کقهقوج-ات-
ست= بچه تا جنگ شدند.
ِکلهوج ن ذئد َ
کۈپ ساار :کۈپ ساار چید= موده کالن از تیز ،
علف.
کۈر ،کۈرے= کور ،کوری.
کۈر-اَبین= بد بینیه خرابکاره مضقره مو پڅ فم
قمئقث کنر-اَبین= بچقه ات تمرای تمقه بقد بینی
دارد.
کۈرِ -بځیف= چشققق منگه کنرِ -بځیف آد ِید=آد
چش منگ است.
کۈر-بورگاک ،کۈر-پورگاک = موش کور یقا کور
موش.
کۈرپات= کنقه زتردار()Hyalommaه عقامقل
َ
مب کانگو یا کریمه.
کۈرځ َرک= سقققهره سقققرخ پیشقققانی ( Serinus
ِ
 )pusillusگنجشم از نوع سهره.
کۈرِ -چمئاذگ= میخقمه گیقاه ضقققققد حشقققققره بیقد
پققروانقق به( . .)Tineola bisselliellaگققنقققده
ِچمئذگ.
کۈر ُ پ= جنگل با پوشش گیایی ممراک .
کۈرخجط ،کۈر َخط :کۈر َخط گجر =.فقال بینی ،فقال
بین.
کۈردود؛ کۈر-تُخنه؛ کۈر-دُخنه = دود غلیظ.
ُ
کۈرغااپ= ابرآلود ،توای مققاریققمه ِنر ِجنققاو
کنرغق م قث غقَ ل نقه-ڤقذج= مقاننقد امروز توا
تیچوقت ماریم نبوده.
کۈرماث= تمراه.
کۈرمال= نوع شیرینی از ملتان و روغن.
کۈرمئستَک= مهماب ک نور.
کۈرنمک= نا سپاس.
واَاااااااک= گقققیقققاهت فقققرفقققیقققون (SP
کاااۈرَ -
 )Euphorbiaیا شیرشیرک یا شیرسگ.
کۈږځت کۈږځ چیداو =.سققوراخت سققوراخ کردن.
 .پَن َچر.
کۈږ َځک= سوراخم.
7

برگشت به صفحه الفبا

کۈره= کوز یا کوژ.
کۈڤه= چکش چوبی برای زدن مارکمان ندافی.
کۈل-بی  ،کۈر -بی ِ ،کلۈل بی = ظرف سفالی
خورد مر از ِوسئرن
کۈم= کا .
کۈمبَین= کمباین ،ماشقققین کشقققاروزی ،مراکمور
قلبه یا درو...
کۈمپاس= قفب نما.
کۈم-رجښ= بیره دندان ،ل ه.
کۈ َمک= کمم.
کۈن= معدن.
کۈنه= کهنه.
کېښ= رسقق و رواجه منعه تققهبت ره ار ز چه
چیقد د قداو ک ښ= از فرف شقققققب در خقانقه زن
زایمان منع است.
کې ُمر ،نِژار= زغال سنگ ،زغال.
کې ُمَک= گلدوزی شدهه جرای(کفش چوبی).
کېمه= فیاره.
کئخ ،کئ َخک ،کئختاو= سرفه ،سرفه کردن.
کیښ :کیښ ذهد =.جوی ،نهرکشی.
ک ََیاکه ک ََیاک چ =.احمق ،بی فکر ،حیرت زده،
مغالفه کردن ،آوردن دالیل بی معنا.
کیلچَک= پوسمین کهنه.
کَیے-بے ُوَاااے= گیاه نشقققه آوره تر کس انرا
بخورد ،بی توش میشود.
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