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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ جوالی ٣١

  

 کائی و نقشه ھای استعماریياه ھای امرگلشکر

  زدھميس
  

  اروپائی را در پښتو و دری چه بناميم؟» بٻس  « ۀکلم

  چونۍ؟/ لښکرگاه،  لښکرکوټ، پايگاه، چوڼۍ/ هاډه، پوځی اډه، لشکرگا

  سخنی چند در پرتو ايتيمولوژی و ليکسيکالوژی

 پورتالل هللا معروفی در ير خلي دپلوم انجنی  ښاغل- ان، مبتکر و متفکر افغان  يوا بي شۀسنديش نويچندی پ

ان و گسندي نو ومنطقی، توجهيل معقول دالۀدلچسپی، با ارائۀ ضمن مقال»   آزاد افغانستان - افغانستان آزاد «

. ن و لذتبخش افتاديار جالب، دلنشيز  بسيکه مرا ن  ارزشمندی معطوف داشته بود،ۀستان کشور را به نکتيژورنال

که می  بود،» لشکرگاه « خیيبا، ُپر معنی و تارين، زيري شۀج مجددکلميجاھمانا تروه ت بي علمی و نھاۀاين نکت

 ُپر ۀبه  مقال. ردگيدستان قرار ه  قلم بۀ، مورد استفاد» يگاهپا «رانیي اۀکلمق يدقخوب و ن ي جانشۀتواند به مثاب

اه گح لشکريد زبانشناسی و تقبياز د» گاه يپا« و»لشکرگاه « ل و برر سی کلمات يمحتوای جناب معروفی اندر تحل

  :ديت، مراجعه نمائينترنينک اين ليز، به ايکائی در افغانستان عزيھای امر

http://afgazad.com/Siasi/042511-KM-Ejaaza-ye-Lashkargaah-e-Begaana-Botlaan-

e-Afghaniyat%5B2%5D.pdf 

  

شه شناسی و لغت ي آقای معروفی، سخنی چند در پرتو رق و علمیين بحث مختصر، بر استدالل عميمی خواھم  در

اه ھای گ لشکرۀم تا حسن ختامی باشد بر رساليقدر زبان پشتو و پارسی، ارائه نمايان عالگشناسی، خدمت خوانند

  .کائی و نقشه ھای استعماری يامر

 ۀر زمان، به عالويکه از د  زبان ھندی است،ۀا واژيکلمه  ،)مولوژیيتيا(شه شناسی ياز نظر ر» اډا« ا ي» اډه « 

 د«، »د موټرانــــــــو اډه « ) . ٣٧پالټس ( ردد گ می عاً استعماليز وسيزبان ھای ھندی االصل در زبان پشتو ن

» اډه« ۀکه کلم د،يره از عبارت ھای متداول در زبان پشتو به شمار می آيو غ» و اډه ييد گاډ« ، »انو اډه يټــــکس
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ن کلمه در افغانستان يذشته ھا اگالبته، در. ا مرکز تجمع، به کار رفته است ياه، توقفگاه ستگيمعنای ادر آن به 

ن دست، استعمال نمی يم ازير مفاھيون و سايزيارنگاه، گ عسکری، قرارۀ عسکری، قطعۀکنونی، به معنای قشل

ی فوج«ير ت ھای نظورند، تحت نفوذ زبان اُردو عباري پشتون ھای آن طرف  خط استعماری دبيند؛ اما يردگ

  .ع داشت يذشته ھا استعمال وسگره از يو غ» يسو اډهد پول«، »يی اډهھوا«، »اډه

استعمال  اديلی زيکه در سالھای آخر خ عربی است،» فوج  « ۀ کلمۀا پشتو شديدر واقع شکل مفغن » پوځ «ۀکلم

ه را اشغال نموده است؛ در حالی ريعسکری و غ/ روی نظامیيده؛ و جای کلمات کھن و مروج لشکر، اُردو، نيردگ

ق يات ملی ما به طور عميکه از سده ھای متمادی در زبان و ادب لښکر، عسکر، نظام و اُردو کلماتيست،/ که لشکر

که کلمات مأنوس  را، منطقی وجود ندارد،يز. ذاشت گوا» پوځ «  مفغنۀکسره به کلميش را يد جايرفته؛ و نباگجا 

 کلمات نا ۀليش را به وسيم؛ و جايی از دست بدھگانيگره را به جرم بيندی، ُترکی و غو باستانی عربی، پارسی، ھ

 ۀکه به عالو  عربی است،ۀکلم» سبب«به عنوان مثال . يم  خود ُپر سازۀبا و ناموزوِن ساخته وپرداختيآشنا و ناز

ن لغت آسان، ساده و مروج يا. سترده داردگز کارُبرد يی ما نگ فرھنۀر زبان ھای حوزيپشتو در پارسی، اُردو و سا

» َسَوب«ينسو به شکل رفته؛ و از سده ھای طوالنی بدگ پشتو به خود ۀ و جلوگن کندھار رنيط  پشتون نشيدر مح

زبان پشتو » سوچه سازی«ين متعصب و بی خبر ن روز ھا محتسبيبا کمال تأسف، در. زبانزد عام و خاص است 

غ ي بی درۀده؛ و در عوض به استفاديه جرم عربی بودن آن اجتناب ورز آسان و مأنوس، بۀن کلمياز استعمال ا

» عمل « و» له « قت از دو بخش يکه در حق کمر بسته اند،) المل(   عربی - ب بی مزه و نارسای پشتو يترک

که  حتی  ز به کار می برند،ي جمع آن نۀغيعنی صي» المالن « بعضی ھا حتی آن را به شکل . يافته استب يترک

  . د ي مفرد ھم مضحک تر و زشت تر جلوه می نماۀغيز صا

ن ما يکه طی سده ھای طوالنی در ماحول پشتون نش ز وجود دارد،يری نيگکلمات بی شمار د» َسَوب « عالوه بر

د از يمت نبايچ قين زبان به حساب آمده؛ و به ھي لغوی اۀرينفک ذخيرفته؛ و امروز جزء الگ پشتو به خود ۀصبغ

ذشت قرون متمادی، فرزندان و نواسه ھا و گن بعداز يط پشتون  نشيبرخی از کلمات مفغن شده در مح. دستش داد

که » خرج «ۀ مثال کلمۀونگد؛ به ي ُپر بھای زبان ملی ما به شمار می آۀنينجگکه  ز به بار آورده است،يکواده ھا ن

ز به ين و نواسه ھا و کواده ھای  آتی نخی فرزندايشته؛ و طی ادوار تارگمبدل » خرڅ«ين به ط پشتون نشيدر مح

، »فروختن = خرڅالو / الويخرڅ« ، »فروشنده = خرڅوونکی « ، »فروختن = خرڅول  « : وجود آورده است 

، گ،  خرڅښت، خرڅٻدن»خراج، ولخرج، اسراف کننده = خرڅاوو « ، »نه يخرچه، مصرف، ھز= خرڅه « 

انه گره که ھر کدام آن معنای جدايا خرڅٻدونکی وغيرڅونی  ر، خرڅون، خگي، خرڅٻدل، خرڅٻده، خرڅگخرڅَون

کورکورانه » چه سازیسو«گ نظر ن متعصب و تنياه مقلدگھر. ير زبان ما شمرده می شودداشته؛ و جزء جداناپذ

شته است، گ مفغن را، که اکنون خوشبختانه صاحب فرزند و نواسه و کواده در زبان ماۀن کلميتالش ورزند جای ا

د قرار يز مورد شک و ترديُپر کنند، در آن صورت ھمه مشتقات ارزشمند آن ن» ښت گل«  پشتوی ۀ کلمۀليبه وس

» گښتل «ۀاستعمال کلم. ی وارد خواھد شدگ  بزرۀ لغوی زبان پشتو، صدمۀرين روال بر ذخيرفت؛ و بدگخواھد 

و ھمه مشتقات » خرڅ «  مفغنۀکلممت محوکردن يد خواند؛ اما نه به قيده بايک و پسنديار نيرا بدون شک کار بس

  . آن 

م ي معانی و مفاھۀاه در زبان خود برای افادگھر:  نست يد ايواما سؤال مھم و اساسی در رابطه به وضع لغات جد

! ست؟ير چيگاز به وضع کلمات و عبارات نا مأنوس ديم، نيون، لغات ساده، آسان و عام فھم دارگوناگکلمات 

ً درين کار جز تن انه ھا، يگی بگم طلبی در برابر تھاجمات فرھنيظری و بی خبری و خودسری و تسل نگشخصا
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اشتن گزم ما مستلزم نيولوجي نارسائی ھای شکلی ومعنوی در نۀيل و تجزيدر ھر حال، تحل. زی سراغ ندارم يچ

  .اتش پرداخت ي مؤجز نمی توان به جزئۀن مقالي قطوری است، که درۀرسال

در .  افغانستان استعمال نداشتیش از امروز در پشتويسی و اند سال پ) پوځ(آن ا شکل مفغن يعربی » فوج«

ا ي) فوج( ر زبان اُردو آن را به شکل اصلی عربی يثاورند تحت تيلی ديحالی که پشتون ھای آن طرف خط تحم

 یپوځ«ت چنان که به مالحظه می رسد، عبار) . ٧٣١وٻر  (ندبه کار می بست) فوځ(مه مفغن آن يمه عربی ونين

    .افته است يج يورند، ترويپشتون ھای آن سوی خط د» فوجی اډه«د ازيشتر به تقليدر افغانستان ب» اډه

 بیي ترکۀکلم) اه نظامی می نامنديگان پايرانيآن چه ا(ا عسکری يدر متون کھن پارسی برای مرکز نظامی 

. ز زنده استيلمند ما نيت ھي مرکز کنونی والخیي آن در نام تارۀک نمونيکه  به کار برده شده است،» لشکرگاه «

  .ن معنی و مفھوم استين ھميير برای تبيگ بازار، اُردو بازار و اُردوگاه کلمات مروج دیلښکر/ لشکری بازار

پادشاھان غزنوی با بنا کردن قصر . ان بودي در امپراتوری وسيع غزنوگن شھر بزريخی بست دومياه تارگاز ن

 ۀبرخی شعرای دور. ندرفتگح زمستانی خود کار می يث مرکز تفريطنتی از شھر بست به حھای مجلل وشاندار سل

ا يُپر صالبت شھر ُبست و ره در مدح کاخ ھای بامھابت يستانی، عنصری بلخی وغير فرخی سيغزنوی نظ

  .)نیستايوان ھای عنصری بلخی و فرخی سيد: د ينيبب( ز سروده اندگيخی، اشعار ناب و دل انياه تارگلشکر

ا به ي) ا لښکرکوټيمعسکر (ان ياه نظامگش ياه يا رھاگل فتوحات اسالمی، اقامت يخی ُبست در اوايشھر تار

طبق . لښکرگاه مسمی ساخته اند/ ازين رو، آن را به نام لشکرگاه. بود» قرارگاه نظامی«اصطالح امروزی ما 

ش يپ) ع١٩٨۴/  ش١٣۶٣  - ع  ١٩١٠/ ش١٢٨٩(بی ي روان شاد عالمه عبدالحی حب- خی لوی استاد يقات تاريتحق

می » لشکرگاه « ج زبان عربی درکشور ما، مراکز تجمع عساکر را در زبان دری ياز آمدن عرب ھا و ترو

» عسکر« عربی ۀکه کلم ارد،گمی ن» خ افغانستان بعد از اسالميتار«م خود موسوم به ياو در شھکار عظ. فتندگ

ن يبد) .  ۶١٣ ؛ وٻر ۵٧۴خ افغانستان بعد از اسالم  يتاربی، يحب(  است دری، معرب شده» لشکر «ۀز از کلمين

  .خی داردي تارۀھم سابق» عسکر «ۀحتی نسبت به کلم» لشکر «ۀکه کلم م،ينيب، می بيترت

 کھزاد  علی  روان شاد استاد احمد-ره دست کشور ير و چيقی مؤرخ شھي  تحق- نام اثر ازرشمند علمی » لشکرگاه«

ن شھر باستانی کشور ما، يخی و ادبی ايکه به بررسی روی داد ھای تار است،)  ھـ ش١٣۶٢  -  ١٢٨٢(

  .افته است ياختصاص 

 دری و پشتو، ۀائی در محاورات و مکالمات روزمرياکنون جز نام جغراف» لښکرگاه/ لشکرگاه «ۀمتأسفانه، کلم

با و ُپر مفھوم را عبارت ي زۀن کلميا رسمی و مطبوعاتی زبان دری اکنون جای  ۀدر لھج.  رددگاستعمال نمی 

چنان که دانشمند ) گاه+ پای (ــگــــاه يبی پاي ترکۀکلم. اشغال نموده است) گاه نظامیيپا(رانی ينارسا و نامأنوس ا

ا کلمات مشابه يسی يلگان» بٻس « ۀ  تحت اللفظی کلمۀکو شرح داده اند، ترجميز ني  ښاغلی معروفی ن- رامی ما گ

که نخست از زبان   تحتانی و قاعده بوده است،ۀه، بٻخ، حصياد، تھداب ، پايبن پائی به معنای اساس،زبان ھای ارو

م و باالخره در قرن چھارده ينی به زبان فرانسوی قديالدی از زبان التينی؛ در قرن دوازدھم مييونانی به زبان الت

 مفھوم و مدلول نظامی آن بعد از سالھای اما. ده است يردگسی وارد يلگالدی از فرانسوی کھن، به زبان انيم

شه يابی آن ي رگنک فرھنين ليد به ايمراجعه کن ،شتريل بيبرای تفص(ج نھاده است يم و ترويم  رو به تعم١٨۶٠

  :ن يال

http://www.etymonline.com/index.php?search=base&searchmode=or 
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ی در استعمال آن وجود چ مشکليم در پشتو مرسوم بوده؛ و ھياز زمانه ھای قد» لښکرگاه  «ۀ قسماً مفغن شدۀکلم

ً به کار ين زبان، وسي غربی اۀدر پشتو، علی الخصوص لھج) لښکر(بی ي ترکۀن کلميبخش اول ا. نداشته است عا

لشکر «ر يجز اسامی مکان نظ» اه گ« د؛ اما پسوند ظرفی ي آن به حساب می آتجزایي الءرفته شده؛ و حاال جزگ

ً بنابه مشکل نبود پسوند ظرفی انير احگا. اد ندارديره، استعمال زيوغ» اهگقرار«، »اهگ در زبان پشتو » اهگ«ا

 مفھوم ۀبرای افاد» لښکرکوټ « بی ي ترکۀم، در آن صورت می توان از کلميری باشيگ دۀر به وضع کلميزگنا

  .ن زبان استفاده نموديادر» لښکرگاه/ لشکرگاه«

شکل مفغن » لښکر«. افته استيب يترک» کوټ«و » لښکر«از » لښکرکوټ«بیي ترکۀمولوژی کلميتياز نظر ا

ر مضبوط گ کالن، باالحصار، سنۀ بلند، قلعۀی، قلعگ جنۀبه معنای قلعه، قلع» کوټ«بوده؛ و » لشکر «دری ۀکلم

 ۀشيکه ر ، پشتو و برخی زبان ھای ھندی االصل،دری مشترکی است در زبان ھای ھندی، ۀکلمره در واقع يو غ

به » کوتوال« ترکيبیۀ درکلمدرین واژه در متون کھن زبان يا) . ٨۵٩پالټس ( ره می خوردگآن به زبان ھندی 

» ِدژ « دری ۀمو کل» باالحصار«، »حصار«، »قلعه«ر يش را اکنون کلمات عربی نظيمشاھده می رسد، که جا

، »سالح کوټ«، »برٻښناکوټ«بی مثل ياری کلمات ترکيدر پشتو در بس» کوټ «ۀخوشبختانه، کلم. ُپر کرده است

  . ره تا حال زنده است يوغ» نادرشاه کوټ«، » کوټیشاول«

خورد م، معنی و مقصود کلمه، به ُکلی روشن و ھويدا است؛ يننيچنان که واضح می ب) گاه+ لشکر ( در لشکرگاه 

از ندارد؛ در حالی که يح اضافی نيح و تشريچ توضيو کالن، باسواد و کم سواد ھمه آن را درک می کند؛ و به ھ

ری، معنای مورد نظر را به درستی يگا وصفی ديلی ي تکمۀمه ساختن کدام کلميبدون ضم» گاهيپا«رانیي اۀکلم

اه، قشله عسکری گسی به معنای لشکريلگدر ان» بٻس«ا يدر پشتو » اډه «ۀکاربرد تنھا و مجرد کلم. افاده نمی کند

د به ناچار ير معنای آن بايل و تفسين رو، برای تأوياز. ن مشکل معنوی استير ھمگيبانيرگز يا لښکرکوټ ني

چه، استعمال . رددگز عالوه کرد تا خواننده و شنونده در درک معنی و مدلول آن، دچار اشتباه نيری نيگصفت د

اه يگپا«، »اسیياه سيگپا« ميری، فوراً مفاھيگا وصفی دي تکميلی ۀمه ساختن کلميبدون ضم» اهيگپا «ۀکلم

اه در گن منوال، ھريبه ھم. ره را در ذھن تداعی می کنديوغ» اه اقتصادیيگپا«، »اه اجتماعیيگپا»  «مردمی

ر يم نظيخواننده فوراً مفاھا يردد، در ذھن شنونده گلی استعمال يبدون عالوه کردن صفت تکم» اډه «ۀزبان پشتوکلم

 . ره، خطور می کنديو غ» و اډه ييد بگ«، »د موټرانو اډه«

» اهيگپا« نظامی ۀين مشخصيز قادر به تبيلی ني وصفی و تکمۀص و نارسائی ھا، استعمال ھر کلمين نقاي اۀبه عالو

در پشتو و » وچنۍ اډهک«، »ه اډهيلو«، »زړه اډه«، »نوې اډه«ر ين معنی که عبارت ھای نظيبد. نمی باشد

ره در يوغ» اه  جنوبیيگپا«، »اه شمالیيگپا« ،»اه خورديگپا»«اه کالنيگپا«، »اه کھنهيگپا«، »دياه جديگپا«

» اډه«مه شده با يد صفت ضميل باين دليبه ھم. پارسی، نمی تواند خصوصيت و مفھوم عسکری آن را برمال سازد

، » اډهیعسکر«و نمايد مثل گن نھاد را بازيا عسکری چني لشکری ۀدر پارسی حتماً مشخص» اهيگپا«ا يدر پشتو 

اه يگپا«، »اه نظامیيگپا«ا يره در پشتو يو غ»  اډهیسيپول«، »ه اډیاستخبارات«، » اډهيیھوا«، » اډهیپوځ«

ا يدر پشتو » اډه «ۀاستعمال کلمدر غير آن ره در پارسی يو غ» اه استخباراتیيگپا«، »اه زمينیيگپا«، »ھوائی

 مورد نظر دچار التباس و ۀق کلميا خواننده را در درک معنا و فحوای دقيدر پارسی به تنھائی شنونده » اهيگپا«

داً خرده يکه در علم لغت شناسی بر آن شد ست خالف اصول فصاحت و بالغت،ين کاريمی می نمايد؛ و اگسردر

  .رندگيمی 
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عالوه » بٻس «ۀر کلميگز بر معانی دي و مدلول نظامی نم ، مفھوم١٨۶٠سی، بعد از سالھای يلگھرچند در زبان ان

ا ينده يوگلی در فھم معنای مورد نظر يا تکميفی ياد کلمات توصي، ولی با وجود آن ھم استعمالش بدون ازددهيردگ

ن کلمه، در ير معانی ايری از التباس با ساگين ملحوظ، برای جلويروی ا. سنده، مشکالتی به بار می آردينو

، » بٻسیټريليم«رفته می شود؛ به طور مثال گری به کار يگمه ساختن صفت ھای ديموارد با ضمبسياری 

ری استفاده يگا برای افاده کردن مفھوم آن از کلمات مترادف و متقارب ديره؛ و يوغ»  بٻسینٻو«، » بٻسیآرم«

  :ن قرار است يکه برخی از آن بد ند،يمی جو

  army base,  military  instillation,  camp,  army camp, post,  barracks,  

headquarters,                          

 garrison, cantonment,  station. 

عنی ي اولی آن ۀکه کلم مرکب از دو بخش کامالً مجزاست،» گاه نظامیيپا«م، عبارت يرگمولوژی بنيتيد اير از دگا

ده می شود، اين دو کلمه يچنان که د. افته استيب يترک) »اهگ«و » پای«(ری يگ دۀخود از دو کلم» گاهيپا«

ً به منظور افاد علی رغم  عبارت » لشکرگاه«. به کار می رود) اهگلښکر/ لشکرگاه( مفھوم واحدی ۀمشترکا

 ۀکلم. افته استيل يتشک» گاه«و» لشکر«عنی يانه گکه  از دو بخش جدا  واحدی است،ۀکلم ،» گاه نظامیيپا«

 یپوځ«ز نسبت به  عبارت يث معنی نيی و آسانی آن، از حگصرفنظر از اختصار، ساد» لښکرگاه/ لشکرگاه«

لت شکلی ين فضي اۀالبته، به عالو. استترباتر، آسان تر و ُپر معنی يدر پارسی ز» گاه نظامیيپا«در پشتو و » اډه

  . سستنی داردگز ارتباط ناير ما نات کشويخ و ادبي تارۀشييبا پ» اه گلښکر/ لشکرگاه« ۀو معنوی، کلم

ت به جا و معقول، که يست نھايامر» لښکرگاه/ لشکرگاه «ۀج کلمير آنست، که احياء و تروگانيل نماين ھمه داليا

  .   آقای معروفی دانست- ش يد حق مسلم ھمکار دانشمند و ارجمند خويافتخار آن را با

 یلښکرگاه، لښکر کوټ، پوځ/ اهگ عسکری ، قرارگاه، لشکرۀ عسکری، قطعۀم قشلياما در پشتو و دری برای مفاھ

که   مردم ما زنده است،ۀز تا حال در محاورات و مکالمات روزمريری نيگ دۀک کلميره، ياه نظامی و غيگاډه، پا

 کھن ھمانا ۀن کلميا. رددگی حفظ گخی از نابودی و کم رنين مھد تارير واژه ھای کھن و باستانی ايد مثل سايبا

 ھندی و زبان ھای ۀ عالوهکه از  زمانه  ھای طوالنی ب است،» چھاوڼۍ/ ڼۍ ، چاونی، چھاونیچو/ چونی   «ۀواژ

  . ردد گز استعمال می ير ھندی تبار، در پشتو و دری ما نيگد

  عسکری،ۀ، قطع عسکری، قرارگاه عسکریۀات افغانستان اصطالحات قشلين اواخر در رسميرچه، درگ

 ۀکن کلميرديده، لگنالوژی ملی ما محسوب يده؛ و حتی جزء ترميردگکثرت استعمال ره به يون و غيزيگارن

.   مردم کندھار زنده استۀن ھمه ظلم و بی توجھی زمانه ھا ھنوز ھم در محاورات روزمريبا ا» چونی/ چوڼۍ«

  آن را به نامۀاه صاحب منصبان و بازار ملحقگش ي مربوط به قول اُردو، رھاۀدر شھرکنونی کندھار تا حال منطق

نھفته » اهگلښکر/ اهگلشکر«با و ُپرمعنای ي زۀست که در کلمين درست ھمان مفھومياد می کنند؛ و اي» چوڼۍ«

  .   است 

 ژاندارم در نوار ھای مرزی  تمام مراکزبه اوز روسھا بر افغانستان تا قبل از تج»چونی/ چوڼۍ«کلمۀ زيبای [

   ويراستار پورتال-]چونی ماککی در نيمروز و امثال آن" به مانند:کشور با ھمسايگان نيز رواج رسمی داشت

ی، روانی و گجاز، ساديع منطقه، ايت در مردمان وسيبر مبنای عموم» چونی/ چوڼۍ «ۀارنده کلمگبه نظر قاصر ن

اد می کنند، يآن چه زبانشناسان و لغت شناسان به نام اصول فصاحت و بالغت در وضع کلمات يا معنی روشن 

  .ن تر به نظر می رسدياه ولښکرکوټ ھم جالبتر و شرگلښکر/ اهگ از لشکرحتی
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 را به ها چند کلمي واحد مفھوم و مقصود مضمر در دو ۀاه کلمگد، ھرياصول و قواعد لغت شناسی ُحکم می نما

ه می  واحد نسبت به عبارت مرکب از چند کلمه، ارجح و برتر دانستۀدرستی اداء کرده بتواند، در آن صورت کلم

شه، معنا و مدلول مورد نظر را به وجه احسن يک ريمده از آط بريا بسي ساده ۀاه کلمگب، ھرين ترتيبه ھم. شود

. تش را از دست می دھديانه، برتری و افضلگ جداۀا دو کلميشه يبی مرکب از دو ري ترکۀاه کلمگد، آن يافاده نما

  . زم به شمار می روديولوجيز اصول مھم و اساسی نت معنی، ايت ومانعيت، جامعيی، آسانی، عمومگرا ساديز

                                                                                                                        پايان
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