
‘ปะจแูละห์’ 30 ปี กบังานอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
วฒันธรรมมลาย ูผ่านกจิการพฒันาตาดกีา 
ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายของ
สถานการณ์ วงเสวนาย�้า ถึงเวลาต้อง
รักษาอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่

ท�าความรู้จัก ‘โรฮิงญา’ ผ่านเรื่องเล่าของ 
2 หนุม่ผูห้นคีวามอยตุธิรรมจากพม่า มาปัก
หลักที่ปัตตานี ถ่ายทอดประสบการณ์โหด
บนเรอืล�าน้อย ล่องลอยกลางคล่ืนลม ความ
หิวโหย เสียงร้องไห้และความสูญเสีย

‘การอ่าน’ คือ ที่มาของความรู้ สังคม
มลายูจะไปทางไหนเม่ือไร้ซึ่งความรู ้ 
อ่านบทความส่งเสริมการอ่าน การ์ตูน
สอนใจ และ ‘อาบ ูนาวสั’ จอมอจัฉรยิะ  
ผู้เรียกเสียงฮา 

< หน้า 2 < หน้า 3 < ซีนารัน อาวัน

انتوق جاتي ماليو

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู اخبار سيري فالتيهن، ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو
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มีอะไรในฉบับ

30 ปีกับภาษามลายู ‘โรฮิงยา’ คือใคร ถ้า'ปาตานี'ไม่ชอบอ่าน

ڬمبر: عاريفين بن احمد  فأناقا
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دويالية  ماليو  هباس  ممفراتهنكن  دامل  ايسو   
مسفادن �التن �امكني مڠهاڠة، �أتس دارس �سباڬي 
جايت ديري اورڠ متفنت �سنديري، دڠن كران تميبولڽ 
جوت   ٣٠٠ يڠامن  �أ�سيان،  نڬارا  وارڬ  فرتوهبن 

اورڠ يڠ مڠڬونكن هباس ماليو دامل فرتوتورانڽ. 
فون ممربي  كراج�أن جوڬ �وده  هباڬني  مالهن   
فلواڠ يڠ لبيه ب�أيك، دڠن ممبوك رواڠ كفد مشاركة 
هباس  ماليو،  هباس  هتاي،  هباس  ممفالجريڽ  دافة 

متفنت دان جوڬ هباس لوار نڬري. 
تتايف دامل او�ها انتوق ممفراتهنكن دان برڬرق   
دافــة  ماليو  هبــاس  �فاي  مــاليــو،  هبــاس  د�ڬي 
جك  اد،  يڠ  الم  فون  �وده  هيلڠ،  ت�أاكن  هيدوف 
د�سبوت مريك يڠرباو�ها دامل حال مڠڬونكن هباس 
اداهل  بوكن  ت�أ  دان  لأيــن  ت�أ  جــاوي،  توليسن  ماليو 
مشاركة  دامل  يڠدكنايل  اتو  عبداملهيمن بــن أوان 

دڠن انم ڬالرانڽ “ف�أچو ليه”
ف�أچو ليه اداهل �اهل �اتو توكوه مشاركة ماليو    
فڽالرا�ن  فو�ة  اياي�ن  كتوا  �الكو  بليو  فطاين، 
فنومهبن  مسنجق  “فراكس”  اتو  هتاي  �التن  اتدياك 
فراكس فد اتهون ٢٥٤٠ب. تتايف فر�اتوان �كوهل 

اتدياك �وده فون اد فد ٣٠ اتهون يڠاللو الڬي.
منچريتاكن هبوا، مسنجق ٣٠ اتهون  ليه  ف�أچو   
فون  �سنديري  فراكس  اين،  كهاري  هيڠڬ  دهولو 
تهل مڠاملي برابڬي٢ چوب�أن دان رينتاڠن، تتايف دافة 
كران  اوهل  اتيف  اين،  كهاري  هيڠڬ  منجالين  جوڬ 
فراكس  فهيق  ترفقساهل  كسامس،  ماس  زمان  فروهبن 
تيدق  �فاي  ممفرب�أييك  دان  مڠاكيج  فسسيت  ايــن، 

        “فأچو ليه”
٣٠ تاهون دالم مڠهيدوفكن بهاس دان بودايا ماليو

ناقا
أ
اوله: محمد  بن يوسف  درامي     ڬمبر: عاريفين بن احمد  فا

كتيڠڬلن زمان دان كأد�أن دنيا.
اين،  ديــواس  فد  �أ�سيان  اروس  دڠن  �فرت   
الڬي،  ديري  مندايمكن  ت�أدافة  كيت  مڽببكن  يڠ 
مماجوكن  ممبينا،  ددامل  ولوابكامين �اكليفون،  تتايف 
كأميانن  ممبيناكن  دڠن  مڽالريس  فسسيت  مشاركة 
يڠ مورين جوڬ، ايت اداهل فرانن فراكس �چارا 

�فينتس اللو.
دڠن كأدان يڠ تيدق �أمان دامل اكوا�ن، جوڬ   
اتدياك  ڬورو٢  مان  يڠ  اتدياك،  فڠاجني  منججسكن 
كران  مفرينته،  فهيق  اوهل  دڬڠڬوي  رسيڠ  �سنديري 
فڬاواي  ابڬي  �ــارسان  �اتو  �اهل  اتديــاك  �كوهل 

كراج�أن يڠ اكن مڠيتاي٢ �تيف هاري.
فد اولن اتهون ٢٥٤٧ب. ابڽق �اكيل �كوهل٢   
تتايف  بڠربالكو،  كجادين  دري  مصيبة  يڠدافة  اتدياك 
دڠن او�ها يڠ مورين دافة مڠهاروڠي �ڬل چوب�أن 

دڠن ب�أيك. 

٣٠ تاهون جواتن فركاس تأفرنه بروبه
ابڽق اورڠيڠ منميبولكن فر�و�ألن هبوا، مسنجق   
فرنه  تيدق  كتوافراكس   جواتن  فراكس،  فرتومبوهن 

بروبه، بليو براكت :
دودوق  �ڠڬوف  يڠ  مريك  اد  تيدق  ــران  “ك  
ي�أيت  الڬــي،  لأيــن  بڠ  بــرباف �بب  دان  ديسيين، 
اين،  جواتن  مندودوقيك  اكــن  يڠ  مريك  �فرت، 
فسسيت ممفوڽ�أي مكودهن فريبادي ي�أيت تيدق �و�ه 

يكونويم ايتوهل يڠ اواتم دامل حال اإ
كران توڬس اين فسسيت بكرجا دڠن هايت ايت   
اداهل يڠ فاليڠ فنتيڠ دامل برخدمة انتوق مشاركة، جك 
تيدق اد مكوداهن دامل حال ايكونويم، مك اڬق فايه 

هل انتوق ن�أ ممڬڠ جواتن اين”

مڠنل فركاس
اتدياك  فڽالرا�ن  فو�ة  اياي�ــن  اتــو  ــراكس  ف  
فيبواري ١٩٩٧م.  �التن هتاي، دتوهبكن فد ٢٤ 
�سباڬي  مندفرت  ١٤١٧هــــ.،  شــوال   ١٥ بــرمســ�أن 
توجوانڽ  فد اتهون ٢٠٠٨م.  كراج�أن  اياي�ن دڠن 
مڽالر�كن  انتوق  فو�ة  �سباڬي  منجادي  اداهل 

�كوهل اتدياك يڠ اد داكوا�ن �التن هتاي، منجادي 
��أي �اكت �سبدان جسيوا.

١- انتوق مڽاتو دان مڽالر�كن فر�اتوان اتدياك   
د�التن هتايلند.

٢- انتوق مڠمبڠكن تناڬ ڬورو يڠ كأهلني دان   
برتڠڬوڠجواب

مفبالجران  كوريكولوم  مڽالر�كن  انتوق   -٣  
اتدياك دان مڽاتوكن كڬياتن٢ كوريكولوم

مبڠكن چيتا٢ �وچي كفد اڬام دان  ٤- انتوق ماإ  
مشاركة

٥- انتوق مڠوكوهكن فرفادوان اومة.   

فرانن فركاس
فرانن فراكس اد ابڽق �ودوت جوڬ د�أنتاراڽ   
دان  اتديــاك  فڠاجني  كوريكولوم  مڠلواركن  اداهل 
�سباڬي  اتدياك،  �كوهل  دامل  چارامڠاجر  كوريكولوم 
ايت  دري  �لأين  ــراكس،  ف ابڬــي  اواتم  يڠ  فرانن 
ممربي  “فلبتا”،  جماةل  ماليو،  چب�أن  بوكو  مڠلواركن 
كور�وس كفد فارا٢ ڬورو اتدياك دان جوڬ مڠادكن 

كڬياتن٢ فراي�أن اتدياك د�تيف فريڠكة. 
 

اڠڬوت فركاس
ــ�أوڠــن فــراكس  ــڠــدابوه ن فــر�ــاتــوان٢ اتديــاك ي  
فر�اتوان  دري  بر�ام  فر�ستجوان  دڠن  دالهريكن 
انراتيوات،  جــاال،  فطاين،  ي�أيت  ويالية   ٥ اتديــاك 
�ڠڬورا دان �ستول، دان �تيف �كوهل اتدياك اكن 

ترما�وق دامل فر�اتوان دڠن تر�سندين.
ما�سيڠ٢  ويالية  اتدياك  فر�اتوان  �تيف  دان   

ممفوڽ�أي انم يڠرت�سنديرين �سباڬي بريكوت:
فطاني: فر�اتوان اتدياك ويالية فطاين )فوستاك(
ناراتيوات: فر�اتوان اتدياك ويالية انراتيوات، )فوساك(

جاال: فر�اتوان اتدياك ويالية جاال،)فرتيوي(
سڠڬورا: فر�اتوان اتدياك ويالية �ڠڬورا،)فوترا(

ستول: فر�اتوان اتدياك ويالية �ستول، )فنتس(

ايت  ما�سيڠ٢  ويالية  اتدياك  كتوا  �تيف  دان   

 .منجادي اڠڬوت �أهل جواتن كواس فراكس

عبداملهيمن بن أوان اتو “فأچو ليه”
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“هـــــــــارون دان  روهيڠيا  مسمل  چـــارا٢  واوان   
عاديلن” مڠڬمربكن نصيب بوروق مريك دري كظالمين 

بورما دان برفينده كنڬري هتاي، هيڠڬ كفطاين.
ــون، عــاديــلــن  هـــــــارون دامل او�ســيــا ٢٤ اته  
ويالية  دري  براصل  مريك  اتهون،  او�سيا ٢٧  دامل 
بورما،   ،)Arakan( ــار�اكن  ع نڬري  بو�سيدوڠ، 

كرجاڽ برنياڬ فرمات چينچيڠ د فطاين.
هارون منچريتاكن هبوا، نڬارا بورما مرڠكويم   
مسوا ١٩ بڠسا كتورونن ، روهيڠيا جوڬ �اهل �اتو 
اإ�الم،  اڬام  يڠرب  يڠكچيل  ڬولوڠن  �سباڬي  دريڽ، 
براد داكوا�ن ويالية عاراكن، د�سبهل ابرة نڬارا بورما، 

يڠربمسفادن دڠن نڬارا بڠڬالديس.

اصل اوصول فرتليڠكاين.
بورما  كراج�أن  انتارا  فرتليڠاكين  براكت،  هـــارون   
دڠن مسمل روهيڠيا يڠربجومهل لبيه كورڠ ١ جوت جيوا.
برموال فد ٦٠ - ٥٠ اتهون يڠ تهل اللو، فد زمان   
راج بورما “چاك كايميڠ” يڠربجاي دافة مڠوا��أي 
نداي، يڠ مان فد كتيك  اكوا�ن نڬري “�أ�سم” دري اإ
نداي براد دابوه جاهجن بريتيش، ممبواتكن بورما  ايت، اإ

فسسيت مالوان فنجاجه بريتيش دامل ماس يڠ �ام. 
مڽببكن بريتيش برفاليڠ مالوان دڠن بورما فوال،   
دان ممقسا �ستڠه رعية بورما ما�وق ڬابوڠ بر�ام دامل 
ففراڠن، ي�أيت ترما�وق دري كتورونن يڠربمچفوران 
نداي دڠن فريس، بورما دڠن يڠالديس، كران  �أنتارا اإ
بريتيش دماس ايت بلوم مڠنل �وا�ان كأد�أن نڬري 
ب�أيك، فسسيت كنا مڠڬون فا�وقكن دري انق  دڠن 

متفة ممبنتوي مريك.
ففراڠن  ١٨٢٤م.  ديسسميرب   ١٤-١ تڠڬل  فد   
انتارا فا�وقكن تنرتا بورما ٦٠,٠٠٠ اورڠ، مالوان 
دڠن تنرتا بريتيش يڠ هاڽ ٣,٨٠٠ اورڠ �اج،  تنرتا 
ين  بريتيش �سنديري هاڽ ١,٣٠٠٠ اورڠ �اج، �لأ

ايت اداهل دري تنرتا يڠد فقسا اوهل فنجاجه بريتيش.
تنرتا  تردافة  برلڠسوڠ ١٥ هاري،  ففراڠن  �ستهل   
تيڠڬل  يڠ  بڬيتو ابڽق،  تربونه دامل فرمتفوران  تهل  بورما 
بورما  فا�وقكن  مڽببكن  �اج،  اورڠ   ٧,٠٠٠ هاڽ 
براتفق  دان  دنــــوف يـــو  ددائــره  برمتفة  فرڬي  موندور 
منديريكن كمي د�يتو، تتايف بورما فون تتف اكهل جوڬ، 

كران فهيق بريتيش ممفوڽ�أي �أةل فرڠ يڠلبيه چڠڬيه.
فد  دتيواس  “مــهــا بــنــدو أل”  بورما  فرڠ  فڠلامي   

سيافكه روهيڠيا،
چريتا دوا فالرين دري بورما داتڠ كفطاني

صالح     ڬمبر: دري إينترانيت
أ
اوله: سوريدا بن محمد حاج ما

بريتيش داكوا�ن  فريل ١٨٢٥م، دري رساڠن  اإ  ١
دنوف يو.

ففراڠن اكيل اين �سباڬي تيتيق فرمولأن فرفچهن   
�أنتارا تنرتا بورما دڠن �ودارا مسمل دامل بورما، كران 
فوتيه،  كتولڠ  دندم هيڠڬ  دان  مراس �ديه  بورما 
مڽببكن مريك ممبالس دندم دڠن ممبونه �ودارا مسمل 

روهيڠيا هيڠڬ �اكرڠ. 
كسو�هن  دامل  هيدوف  روهيڠيا  مسمل  مڽببكن   
دان كتاكوتن، منجادي فوچنا مريك بر�أنسور٢ لكوار 
دري بورما، �سهباڬيڽن الري ما�وق كنڬري هتاي، 

�امكني هاري �امكني برمتبه منيڠكة.

برموالڽ كلوار دري بورما
�فاي  برفرينته  بورما  مفرينته  براكت،  هــــارون   
مڠهافو�كن مسمل روهيڠيا دڠن ككرا�ن ابڽق اكيل 
ي�أيت فد اتهون ٢٥٢١ب.  دڠن �چارا برسان٢، 
دان اتهون ٢٥٤٤ب. مڽببكن مسمل روهيڠيا فسسيت 
فراتم  اكيل  بڠڬالديس،  كنڬري  ديــري  مالريكن 
�سباڽق ٢٠٠,٠٠٠ اورڠ دان اكيل يڠكدوا �سباڽق 

لبه كورڠ ٢٥٠,٠٠٠ اورڠ.
ولو فون فهيق فسوروهن جاي تيڠڬي باڬي   
بدان  اتو  فــاريــن فــرســاتــوان بــڠــســا٢ برساتو، 
فولڠ  ــة  داف �فاي  مريك  منولوڠ  تهل   UNHCR
دهولو  �فرت  تيدق  انمون  مريك،  اصل  كمكفوڠ 
الڬي، كران اتنه مريك �وده درمفس اوهل اورڠ بوذا.  
مڠاكوي  جــوڬ  تيدق  بــورمــا  مفرينته  مالهن   
مڽببكن  روهيڠيا،  مسمل  كفد  نڬارا  وارڬ  �سباڬي 
اورڠ روهيڠيا منجادي اورڠ يڠ تيدق اد اكد كنالن 
نڬارا، لنرتان ايت جوڬ فسسيت مڠاملي دڠن تيندقكن 
دري كراج�أن �تيف وقت، دان ممبوات مريك فسسيت 
برفينده مكبايل كمتفة فالرين يڠد �دايكن مسوال، لبيه 
كورڠ ٦٠,٠٠٠ اورڠ دان دكمي فالرين يڠد �دي 
دڠن  فنوه  اورڠ،   ١٠٠,٠٠٠ بڠڬالديس  اوهل  كن 

كسو�هن. 
فــد ٣ اتهــون  مــا�ــوق كنڬري هتــاي  �ــاي   
�تيف  دبونه  �سبڠسا  �ودارا  ملهية  كتيك  يڠاللو، 
هاري دڠن فنوه كسسيقس�أن، دڠن تيدق بوهل تولوڠ، 
هايت تراس ترتكن، �ديه دان ت�أ اتهو بيالكه نصيب 

روهيڠيا اكن اتمة دان �ليس، 
ابڬي ايبو دان لكوارڬ �اي �سنديري، مريك   

مايت  فون  الري  جك  براكت  اي  د�ان،  مايت  ماو 
تيدق الري فون مايت.

كتيك براد دتڠه ألوت، برأنسور٢ مايت
مالريكن  متن٢  بر�ام  �اي  براكت،  عــاديــلــن   
ديري �چارا ترمسبوڽ�ي، ماللوي مسفادن بڠڬالديس 
اينجني مڠڬون  تياد  يڠ  فراهو كچيل  مينت�أ بيل  دان 

اكيوه اتڠن �اج.
مڠهوبوڠي  �وده  لكوار،  هندق  �اي  �سبلوم   
دمسفادن  تيڠڬل  يڠ  جالن  مفباو�أ  بورما  دڠن �ؤرڠ 
هتاي-مليسسيا، تنتڠ معلومات فرجالنن، �فرت جومهل  
اورڠ، رست دڠن اره فرجالنن فراهو دڠن ممرهاتيكن 
تندا٢ بوات فدومن، �فاي دافة اتهو هبوا �وده براد 
دمان، انتوق موده ن�أيك داكوا�ن داراتن يڠ تفة تيدق 

اكن �سة.
رومبوڠن �اي مسوا ١٠٨ اورڠ، ترديري دري   
اكنق٢ كچيل دان برس، وانيتا، دڠن تيدق اد ماكنن 

دان مينومن، هاڽ مينوم ايرلأوت �هاج.
فنوه دڠن  براد دامل فراهو دتڠه لأوتن،  �امس   
ڬمنرت،  دمم  كران الكفــران،  اكنق٢  كرتيقكن  �ــوارا 
فنوه دڠن لوك٢، تياد �سياف فون يڠ دافة منولوڠ 

كچوايل تولوڠ ديري �سنديري.
�اي مڠالري ايرمات كتيك مندڠر جرينت اكنق٢   
ايت ممينت�أ ماكنن دري ايبوڽ، تتايف تيدق اد جوابن 

دري ايبو، هاڽ ايرمات يڠ مڠالري �اج يڠ اد.
هاري  �تيف  دان  كامتني  اد  هــاري  �تيف   
آن دان بردوعاء  فواق اكيم مناڠيس، رست ممباچ القر�
كفد توهن �فنجڠ فرجالنن �هيڠڬ مسفي داكوا�ن 
مليسسيا، فواق اكيم مراس برڬمبريا، ت�أ تر�ڠك اكت 
�سبواه فراهو بوروق اين، اكن دافة ممباوا كيت مسفي 
بولن  فراهو �الم مهفري ٢  دامل  براد  د�يين، �ستهل 

دان تيڠڬل ٨٠ اورڠ يڠ تر�المة. 
�اكرڠ نصيب ب�أيك يڠ �اي تيڠڬل دفطاين،   
�وده بركهوين دڠن �سئورڠ وانيتا ديسسين، دافة انق 
٢ اورڠ، �اكرڠ �اي تيڠڬل درومه ا�رتي، دافة 
الينن دري جريان تتڠڬ دڠن ب�أيك، �وده ٩ اتهون 
مكفوڠ  دري  لكــوار  مسنجق  ديسيين  تيڠڬل  �اي 

 .هالمن يڠ اصل
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فد تڠڬل ٢٣ فيبواري ٢٥٥٦ب. اياي�ن فو�ة   
فڽالرا�ن اتدياك اكوا�ن �التن اتو “فركاس” يڠد 
مڠادكن  تهل  عــبــد املــهــيــمــن بـــن أوان،  اوهل  كتو�أي 
جولڠكن  هباس  “چقناكن  توفيق  دامل  علمية  جمليس 
بوداي” برمتفة د�تيديوم بدان فنتدبريان ويالية فطاين.
ــتــــور  دوقــ دڠــن  ــ�أي  درستـ تر�سبوت  جمليس   
حــامــيــديــن ســـأنـــو )اباب ديــڠ فــادڠــرو(، دوقـــتـــور 
ا�ســتــاذ عـــبـــدالـــرحـــمـــن ديواني،  أحـــمـــد كامل، 
دري  بر�أصل  ماليو،  هباس  ڬورو  چــيــنــتــارو هــــارا 
جفون، دان ا�ستاذ سهيمي أوي �الكو مفباوا اچارا 

جمليس.
دوقتور حاميدين ��أنو منچريتاكن تنتڠ كأد�أن دان   
ماليو  مسننجوڠ  داكوا�ن  ماليو  هباس  كدودوقكن 
يڠ هباس  اداهل زمان فرمولأن  ابد ١٥  اين هبوا، فد 
ماليو موال برمكبڠ دڠن �چارا مڽلوروه، �ستهل فڠاروه 

اڬام اإ�الم ممفڠارويه بڠسا ماليو ت�أ برباف الم.
دڠن  دتوليس  ماليو  هبــاس  تر�سبوت  زمــان   
داكلڠن  مڽلوروه  �ــچــارا  ــوان  دڬ جـــاوي،  ــروف  ح
دان  مڽورت، ر�اةل  نڬري، �فرت �ورت  راج٢ 
�سباڬڽي، �بب يڠ حروف جاوي دافة برمكبڠ دڠن 
بڬيتو چفة، اوهل كران حروف جاوي اد هوبوڠ كأيت 

آن. يڠ رافة دڠن هباس عرب ي�أيت هباس القر�
عرب  حروف  دري  فمنهبن  اد  جاوي  حروف   
ي�أيت حروف چ، ڽ، ڠ دان ڬ كران هباس ماليو اد 

�سبوتن �وارا يڠرتتنتو.
“�اكرڠ هباس ماليو دامل مشاركة كيت، براد   

مجليس سمينار منڬس، 
سوده تيبا ماس چقناكن بهاس جولڠكن بودايا فطاني

ناقا
أ
حمد     ڬمبر: عاريفين بن احمد  فا

أ
اوله: عبد هللا  بن وان ا
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نــڬــارا  وارڬ  فــرڬــابــوڠــن  ــون  ــوف ول  

 )ASEAN Community( ــيــان  �أسس

�أولڽ  تهل د تڠڬوهكن الڬي 1 اتهون، فد 

د�أليه  م.   2015 جنواري  بولن  فد  دتنتوكن 

ك�داران  تتايف  دي�سميرب 2015م.  كبولن 

تيدق  سالتن  دمسفادن  فــنــدودوق  ابڬــي 

سواسستا  سكوهل  دامل  ــراواتم  ت ككوراڠن، 

اسالم اتو سكوهل فندق.  

فد ماس يڠ تهل اللو، ابڽق سكوهل٢ يڠ   

تهل براوسها مڠادكن برابڬي٢ كڬياتن، اونتوق 

فرهاتني فالجر  مناريق  مڠكميفينكن سوفاي 

�أسسيان،  وارڬ  فرساتوان  تنتڠ  ممفالجري 

معهد  مؤس�ة  سكوهل  دڠن  جوڬ  بڬيتو 

الثقافة الاسالمية فومبينج )فندوق فومبيڠ(. 

يڠ براوسها سوفاي ممربي اديق فالجر دافت 

دڠن  �أسسيان،  ي��و  اإ دڠن  بركن�أن  اتهو 

دامل  فنتس  د�أتــس  كڬياتن  برابڬي  مڠادكن 

ساتو فراي�أن سوكن واران اتهونن، اكيل يڠك 

43 فد تڠڬل7-4 سسيتتميرب 2012م.

كڬياتن ترسسبوت تهل مڠادكن فرتنديڠن   

فرابحنث دامل اتجوق "�أسسيان ممربي ف�أيدة اتو 

تيدق ابڬي انق ماليو م�مل" سودارا صيف 

ادلين سولوڠ سالكو فهيق يڠ مناواركن دان 

سودارا فوزان اوما سالكو مفبڠكڠ، سواسان 

هيبت  بڬيتو  دڠن  برلڠ�وڠ  ايت  فردبنت 

ساكيل، دتڠه٢ سوروقكن راتوسن فالجر 

دان تيتي�ن اير هوجن.

سالكو  سولوڠ  ادلين  صيف  ســودارا   

س�وڠڬوهڽ  هبوا  مڠاتكن،  مفبڠكڠ  كتوا 

يڠبر٢  اد 3 جتوان  ايت  �أسسيان  مفبوكأن 

ممبوات  اكن  يڠ  سوسسيال  دسڬي  ي�أيت، 

بوكن  يڠ  اورڠ  دڠن  برحصابة  دافت  كيت 

هيدوف  چــارا  اتهــو  دافــت  كيت  م�مل، 

فنتيڠ ساكيل، كيت دافت  فاليڠ  يڠ  مريك، 

مڠڬونكن ك�مفاتن اين بيار مندافت ف�أيدة 

كيت  دڠن سسباڽق موڠكني، سفرت جك 

كيت  اســالم،  اڬام  كب�أيككن  تنتڠ  برفيكري 

دافت مڽرو مريك سوفاي مملوقكن اسالم.

كران  فوليتيك  دسڬي  اداهل،  كدوا  يڠ   

اكن  جوڬ  �أسسيان  كداتڠن  دڠن  اكدڠالك 

دافت  كيت  نڬري  دامل  فوليتيك  ممبواتكن 

بروبه كأره يڠ لبيه ب�أيك. 

دسڬي  اداهل  ــول  ف كتيڬ  يــڠ  دان   

كأد�أن  ممولهيكن  دافت  اكن  دي  ايكونويم، 

فرايكونومني دمتفت كيت اين منجادي لبيه 

ب�أيك. 

دڠن  هبــوا،  يقني  كيت  ــت  اي "اوهل   

كتيب�أن وارڬ نڬارا �أسسيان اين، ف�سيت اكن 

كيت مسوا " اكت صيف  ف�أيده كفد  ممباو�أ 

ادلين.

ــا، سالكو  ــوزان اومـ ــي ســـودارا فـ ابڬ  

دتيليق  جك  هبــوا  منجواب،  مفبڠكڠ  كتوا 

دسڬي  ملهيت  دافــت  كيت  هالويس  دڠن 

اكن  �أسسيان  داتڠڽ  جك  ميثالڽ،  سوسسيال 

برڬاولن  دافت  اڬام  بڠ�ا،  ستيف  ممبوات 

ايت  اوهل  ابت�ن،  تنفا  بيبس  سچارا  دڠن 

اجران  اوهل  يڠدچڬه  اداهل سوات  اين  حال 

اسالم .

نڬارا  ستيف  فــول،  ايكونويم  ابڬــي   

اوهل  بيبس،  سچارا  دڠــن  برنياڬا  دافــت 

منميبولكن  بوليه  اكــن  موڠكني  يڠدمكني 

فرنياڬ�أن يڠربچڠڬه دڠن اسالم.

ــو الڬـــي كــيــت چـــوب لهيت،  "ســات  

هباس  ڬــون  تيدق  �أسســيــان  الڬــو  كنافكه 

ماليو، سدڠكن كباڽقكن نڬارا �أسسيان اين، 

مننجوقكن  ايت  ماليو،  هباس  مڠڬونكن 

هبوا، ف�سيت اد مريك يڠ براد دسسباليق حال 

اين، سبب ايت ڬابوڠن نڬارا �أسسيان اين 

اداهل سوات كبوروقكن ابڬي كيت"

دري  فنداڠن  سسهباڬني  اداهل  ايــت   

�أسسيان،  ترهادف  فومبيڠ  فندق  فالجر 

كڬياتن  كتواهباڬني  يوسف  عبدهللا  �أسستاذ 

فالجر سكوهل فومبيڠ مڠاتكن هبوا كڬياتن 

دافت  فالجر  ممربي  سوفاي  برجتوان  اين 

مالتيه ديري سوفاي براين برفيداتو دهدافن 

خاليق رايم.

الڬي  مڽاتكن  يوسف  عبدهللا  �أسستاذ   

�أسسيان  دڠن  يڠربكن�أن  جــودول  ابڬي  هبوا 

تنتڠ  اتهــو  ــت  داف فالجر  سوفاي  ــت،  اي

�أسسيان ماللوي فرابحنث دان جوڬ مسوڬ 

اكن  يڠ  نتيجه  تنتڠ  مڠريت  دافــت  فالجر 

برالكو سستهل �أسسيان دموالكن.

ــوزان  ف دان  ادليـــن  صيف  ســـودارا   

سالكو مفباحنث بردوا مڠاتكن هبوا فرابحنث 

دامل حال اين ممنهبكن فڠهتوان تنتڠ �أسسيان، 

هبوا  كيت  مڠاجركن  دافــت  اواتم  فاليڠ  يڠ 

فرسسيافن  ممــبــوات  ــن  اك كيت  ابڬــامينــكــه 

.ترهادف كداتڠن �أسسيان

)ASEAN( منوجو كأسيان
مليهت أسيان ماللوي فالجر 'فندق فومبيڠ'

محمدصفري دوله
سكوله مؤسسة معهد الثقافة االسالمية فومبينج )فندوق فومبيڠ( فناريق، فطاىن 
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سوكن فنتاس دفندق فومبيڠ دامل كأدأن تيتيسن اير هوجن

هباس  �فاي  كن،  دجــاڬ٢  هــاروس  يڠ  كأد�أن  دامل 
ماليو اتكن هيلڠ دري مشاركة” 

ا�ستاذ عبدالرمحن ديواين، دمولأي دڠن فنتون   
هباس  “كأد�أن  هبوا  ماليو  هباس  مڠڬمربكن �وا�ان 
تروق �اكيل،  اين �اڠة  كيت �اعة  درومه  ماليو 
چونتوهڽ دامل هيدوفن �هارين اورڠ ماليو فطاين، 
دامل  ا�سيڠ  هباس  مڠڬون  فسسيت  �لوروهڽ  مهفري 

فربوالن مريك”
هباس  دڬوان  اداهل  فراتوس   ٢٥ دكريا،  “جك   
هتاي، �سباڬي لكمة فنجامن هتاي كدامل هباس ماليو 

�فرت لكمة “چافيڠ” دان لكمة يڠ لأين٢ الڬي”
ــرهــادف حال  ت بـــوات  ــن  اك كيت  “ابڬــامينــكــه   
هيلڠ  �امكني  منفقڽ  هاري  �امكني  كران  تر�سبوت، 
دري مشاركة كيت، دڠن مڠڬوانكن هباس ا�سيڠ ڬنيت 

هباس ماليو”
ماس  �فرت،  دفطاين  ماليو  هباس  “نصيب   
دهولو اورڠ فطاين �وك ماكن رويت، تتايف اوهل كران 
فطاين �سنديري تيدق ممفوڽ�أي متفة بوات رويت انتوق 

ترفوتس  فطاين  مڽببكن  �سنديري،  فطاين  مشاركة 
دري ابهن٢ انتوق دماكن، دڠن �بب دمكني اورڠ 
فطاين مماليڠ چاري ماكن مڠڬنيت رويت” فسانن ا�ستاذ 

عبدامحلن تر�أخري.
هباس  كأد�أن  مڠڬمربكن  اكمــل  �أمحــد  دوقــتــور   
ماليو دفطاين جوڬ، اي مڠاتكن هبوا هباس ماليو 
ت�أ  برمكوندوران �اكيل،  �اڠة  منفقڽ  فطاين �اكرڠ 
يڠ  جلسڽ  يڠ  لكمة،  دان  اية  چارامڠڬوان  دڠن  كريا 
بتول،  تيدق  توليسڽ  جالن،  تفي  دفافن٢  ترتوليس 
ماليو  هباس  مڠڬوان  �دڠ  كيت  مشاركة  �ــؤهل٢ 

يڠرت�سنديرين، ايكوت هايت �وك.
“كيت �الكو اورڠ ماليو، جساوه مانكه فرانن   
كيت ترهادف منجاڬـكن هباس ماليو كيت، فد ماس 
دولو كيت مالرڠكرس دان ماره كفد انق كيت جك 
مريك برچاكف هباس ا�سيڠ، تتايف �سباليقڽ فد هاري 
اين كيت �سنديري مڠڬوان هباس ا�سيڠ برچاكف دڠن 

انق كيت”
دان يڠ اخري، �أچان چينتارو هارا جوڬ، چوب   
مڠڬمربكن هباس ماليو د�اتو �ودوت يڠ لأين، ي�أيت 
دامل �ڬي مڠڬوان �أية دان لكمة يڠ تيدق بتول دڠن 
ق�أئده ماليو جك دبوات فرهاتني، اكدڠ٢ مڠڬونكن 
لكمة �ؤهل٢ مڠيكوت هباس هتاي �فرت لكمة بواه 
اداهل  ايت  بواه اكيو  بواهن٢، جك  يڠ �سبرنڽ  اكيو 
�ام دڠن لكمة هتاي، حال اين هاروس دفرب�أيككن 
الڬي مسوڬ اورڠ فطاين دافة مڠريت هباس ماليو يڠ 

 .سبرن�


