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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
 محمداسحاق برکت

امريکا -ويرجينيا  
٣٠/٠١/٢٠١٠ 

! پښـتو بيـامـوزيمئيدـابي  
 ګـړنـۍ پـښـتواولغتونه

)محاوره ولغات پـښـتو(  
 شـپږم لـوسـت

)شمدرس ش(  
 

انه ھای داخل وخارج  اين مرتبه درس پښتوی خودرا با يک لغت اصطالحی خيلی مستعمل در رس

  .وع ميکنيمرکشور ،ش

  . است)غـبـرګـون( اده ميشود فن استآ اين لغت که بيشتر در تحرير وتقرير از

  

  . يعنی عکس العمل ـ واکنشغبرګون 

  . کلک غبرګون وښـود دکورنيو چارو وزارت دخبرياالنو د غوښتنو په وړاندې

  .اران عکس العمل شديد نشان دادگوزارت امور داخله مقابل خواسته ھای روزنامه ن

  .نيم که اين لغت زيبای پښتو ازکجا آمده وازچه ُمشتق شدهيبب

  است)غبرګول وغبرګيدل(ن مشتق شده اند ، ومصدرآاين مصدر است که ديګر کلمات از! بلی

  .يدهن مشتق ګردآاز)غـبـرګـون(که 

  . مصدر متعدی يعنی جوره کردن وواپس جواب ګفتن يعنی عکس العملــ غبرګول ـ

  .کله چې له چا څخه کوم وخت لٻږه ترخه خبره اورئ ھغه په سپکو سپورو مه ور غبرګوئ

  وقتی کدام وقت از کسی کمی سخن تلخ ميشنويد آنرا با فحش ونحس تبادله نکنيد يعنی

  .عکس العمل نشان ندھيد
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  دغو نا غوښتلو مـٻلمنو څخه کوم وخت وغوښتل شي چې زموږ خاوره پرٻـږدي ،که له 

  نـو ددوی غـبـرګون به څه وي؟

  کدام زمانی ازين مھمانان نا خواسته ، خواسته شود که خاک مارا رھاکنند ، عکس العملگرا

  آنھا چه خواھد بود؟

  : يعنیگردر باال شما با يک لغت دي

  . دشنام فحش وناسزا نيز آشنا ميشويدــ سپکې سپوري ـ 

پکې    ان س ه نورھلک ه ت ې ھغ وڅې ک ه ک ې پ ل چ ه ووي ې مورت ی او خپل ه راغ ه ژړا کورت د پ احم

  سپورې وايی ، نو زه اوس څه وکـړم ؟

  ،گويند فحش وناسزا ميگر که در کوچه اورا اطفال ديگفت خانه آمد وبه مادرش گريه کناناحمد 

  پس او چه کند؟

  .مصدر الزمی يعنی جوره شدن وھمنوا شدندل ـ ــ غبر ګي

  .  به معنای جوره ويک صفت سه شکلی پښتوستــ غـبرګ ـ

  .صورت جمع استعمال ميشوده بيشتر ب. غـبرګ ، غـبرګ ـ غـبرګه ، غـبرګـې

  . په سنـدرو کې زما غـبرګې سـنـدرې ډٻـر خوښـيږي

  .زه اوته به دغې مٻلمستيا ته په ګډه اوغيرګ الړ شو

  

  :خره درختم اين درسباال

  ) فعل-مصدر ( جوره کردن             ــ غبرګول ـ

  )صفت(                    زوج ،   جورهــ غـبـرګ ـ 

  )اســم(  عکس العمل           ـ غـبـرګون ــ

  )اســــم مصدر(  جوره سازی         َــ  غـبـرګـُونه ـ  

  )اســـم فاعل(   جوره کننده         ــ غـبرګوونکي ـ

  )اسم مفعول(جوره شده ـ برای مذکرــ  غـبر ګولـی ـ    

  راجع به اسم فاعل واسم مفعول وطرز ساختمان آنھا در پښتو ـ در درسھای آينده معلومات داده

  .موفق وصحت مند باشيد. تا آندم شمارا به خدا ميسپارم .  ميشود 

  
   


