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ڤندوان ڤڠݢوناءن بوکو دفترکات بهاس ماليو:
رومي-سبوتن-جاوي )د.ک.ب.م(.
دالم ڤندهولوان د.ک.ب.م .ايديس ي ڤرتام ،اد دڽاتاکن بهاوا ڤڠيجاءن جاوي دالکوکن
برداسرکن روموس ٢ڤدومن سيستم ايجاءن جاوي يڠ تله دکمسکينيکن دان تيدق باڽق يڠ
برمسئله .ڤڠݢونا ڤرلو برالڤڠ دادا ترهادڤ ڤروبهن ايجاءن يڠ برالکو تراوتام کات عموم
سرڤن عرب يڠ تله الما ترسرڤ کدالم بهاس ماليو کران کدوا-دوا بهاس اين ممڤوڽاءي
سيستم بوڽي دان نحو يڠ بربيذا .ميثلڽ ،دالم بهاس عرب سموا حروف دأڠݢڤ کونسونن
دان مڠݢوناکن سيستم باريس اونتوق بوڽي ۏوکل ،ماناکاال دالم بهاس ماليو ترداڤت حروف
ۏوکل يڠ دݢوناکن اونتوق مالمبڠکن بوڽي ۏوکل دسمڤيڠ سيستم باريس .ڤربيذاءن ڤد
سيستم اين تنتوڽ اکن مڽببکن ڤربيذاءن ڤد ايجاءنڽ.
دالم ڤندوان ڤڠݢوناءن د.ک.ب.م .ايديس ي کدوا ترداڤت کترڠن تنتڠ ڤڠݢوناءن اينتري
يڠ بربيذا تتاڤي ايجاءن روميڽ سام .ڤربيذاءن معنا اينتري برکناءن دلتقکن دالم کوروڠن دڠن
حروف چوندوڠ دالم دفتر کات .چونتوهڽ:
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چونتوە دأتس منونجوقکن بهاوا ترداڤت کات يڠ ايجاءن روميڽ سام ،تتاڤي ايجاءن جاويڽ
بربيذا کران سبوتن دان سومبر کاتاڽ بربيذا .دالم حال اين ،ترداڤت ببراڤ کات يڠ لبيه درڤد
ساتو اينتري دالم قاموس ديوان تتاڤي هاڽ ساتو اينتري دالم د.ک.ب.م .سڤرتي ڤرکاتاءن
' 'bakiيڠ دأيجا 'باقي' .اوليه ايت ،ايجاءن اين هاڽ سسواي اونتوق کات سرڤن عرب سهاج.
جک ' 'bakiيڠ دمقصودکن اياله اينتري کات سرڤن اندونيسيا بلندا يڠ برمقصود 'دولڠ' اتاو
'تالم' ،مک ايجاءنڽ اياله 'باکي' مڠيکوت ڤندوان يڠ دتتڤکن دالم ڤدومن عموم ايجاءن جاوي
بهاس ماليو د بهاݢين تيݢ د.ک.ب.م.
سالءين ايت ،ترداڤت جوݢ ڤندوان سبوتن کات سرڤن ايڠݢريس دان بهاس ٢ايروڤه
يڠ بربيذا دڠن سيستم سبوتن ماليو .چونتوهڽ:
ايجاءن جاوي
بيڠڬو
ايديس
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ڤڠاءسيڠن
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چونتوە دأتس منونجوقکن بهاوا ايجاءن جاوي برداسرکن سبوتن ،بوکنڽ برداسرکن ايجاءن
رومي .واالو باݢايماناڤون دالم ڤندوان ترسبوت جوݢ ترداڤت چونتوە يڠ منونجوقکن بهاوا
ايجاءن جاوي يڠ تيدق سالرس دڠن سبوتن سڤرتي 'اال کرت' ) (ala carteيڠ دسبوت
[ ،]a.la.katياءيت دڠن مماسوقکن 'ر' باݢي مواکيلي ' 'rدالم ايجاءن رومي واالوڤون تياد دالم
سبوتن .حال يڠ سام برالکو ڤد ڤرکاتاءن 'ڤسڤورت'' ،کونسرت'' ،ايکسڤورت'' ،کوبل ت' دان
الءين ٢يڠ منونجوقکن بهاوا حروف رومي دالم کونسونن رڠکڤ ڤرلو دواکيلي اوليه ڤادننڽ
دالم ايجاءن جاوي واالوڤون حروف ترسبوت تيدق دبوڽيکن دالم سبوتن .اوليه ايت ،باݢي
کات سرڤن ايڠݢريس اتاو ايروڤه يڠ ترداڤت دالم قاموس ديوان سچارا عمومڽ دأيجا

مڠيکوت سبوتن باکو کچوالي جک اد کونسونن رڠکڤ ،يڠ دأيجا ستياڤ ساتوڽ مڠيکوت
ڤادننڽ دالم جاوي.
دالم ڤندوان ترسبوت جوݢ دڽاتاکن قاعدە ايجاءن کات سرڤن عرب ،ياءيت کات
سرڤن عرب يڠ ترݢولوڠ دالم ايستيله اݢام اتاو يڠ برکاءيتن دڠن اکتيۏيتي اݢام إسالم ،ايجاءن
جاويڽ دککلکن سڤرتي ايجاءن عرب .ميثلڽ' ،تيمم' '،تفسير'' ،معاملة' ،دان 'مضاربة'.
باݢي کات ماليو جاتي يڠ ترديري درڤد کات داسر يڠ برڤوال سوکو کات تربوک  +سوکو
کات تربوک دڠن کدوا-دوا ۏوکلڽ [ ]aدان سوکو کات اخير دالم ايجاءن جاوي تيدق برموال
دڠن ساله ساتو حروف د ،ر ،ل ،و ،ڠ ،حروف اليف ڤرلو دݢوناکن اونتوق مالمبڠکن ۏوکل
[ ]aدسوکو کات ڤرااخير دان سوکو کات اخير اڤابيال کات ايت منريما اڤيتن اتاو اخيرن،
منجادي عنصور ڤرتام کات ݢندا اتاو ڤڠݢنداءن براڤيتن سڤرتي 'برساماءن'' ،برساما-سام'
دان 'ممڤرساما-ساماکن' .

