
เปิดใจ ‘ยาสรี คาน’ ลูกหลานคนฟาฏอนีย์
พลัดถิ่นในยุโรป ย�้าความหวังสันติภาพอยู่
ทีค่ณุภาพของเยาชน พบตวัอย่างนกัธรุกจิ
รุ ่นใหม่ในพื้นที่ สร้างธุรกิจมุ ่งพัฒนา
เศรษฐกิจมุสลิมชายแดนใต้สู่โลก

‘ฮารา ชนิทาโร่’ คนแดนไกลจากประเทศ
ญี่ปุ่นมาสอนภาษามลายูที่ปัตตานี นาน
ถึง 16 ปี จนพูดไทยได้ปร๋อ แกแจะนายู
คล่องปร๋ือแบบเร็วๆสไตล์ญ่ีปุ่น “แปแฮ
เดาะ กีตอแกแจะ?”

40 ปีการจากไปของ ‘อาซาน’ หนงัสอืพมิพ์
มลายูในสังคมฟาฏอนีย์ / ร่างกายและ
จิตใจที่อ่อนไหวยามลูกน้อยอยู่ในครรภ์ 
ผ่านการ์ตูนภาษามลายู / ‘อาบูนาวัส’ 
ตอน ประตูสู่โลกอาคีเราะห์
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انتوق  مسمل  ڬرقكن  كتوا  ‘يــــســــري خـــــــان’   

يڠرباو�سيا  �ويدين  نڬارا  كدامني  دان  كعاديلن 

دامل  فنتيڠ  يڠربفرانن  �سئورڠ  �اهل  اتهــون،   ٢٧

فرو�يس كدامني د�ويدين دان اي جوڬ بكرجا 

دامل  فنصيحة  �الكو  �ويدين،  دراج  تيته  دابوه 

هباڬني انق٢ مودا. 

جفواڠ  توكوه  �سئورڠ  ابڬي  انق  اداهل  يرسي   

انتوق مكرديكأن فطاين يڠربجهرة كسان، اي الهري 

د�ويدين.

فد �أول بولن مارش )ميناكوم( ٢٥٥٦ب. يڠ   

‘محميد كفلن’   اللو، اي بر�ام دڠن رومبوڠن 

كويالية  مڠوجنوڠي  تهل  �ويدين،  مفبڠكڠ  كتوا 

مسفادن �التن هتاي �چارا رمسي.

كوجنوڠن مريك كهتايلند فد اكيل اين، برجتوان   

بدان٢  دان  كراج�أن  بدان٢  برمتورامه دڠن  انتوق 

ڬرقكن مشاركة د�يين.

فڠونشوران  بوات  معلومات  مڠوتيف  انتوق   

دامل  مس�أهل  مڽلسسيكن  ددامل  يڠربكن�أن  فهيق  كفد 

اكوا�ن اين.

فطاين  انق  �اكرڠ  هبوا،  منچريتاكن  يرسي   

اورڠ،  كورڠ ٢,٠٠٠  لبيه  كأيروفا �ان  يڠربجهرة 

ولوفون مريك د�ان براد دامل كأدان كسسنڠن، تتايف 

مريك جوڬ تراس �اڠة كبميباڠن ترهادف نصيب 

ما�سيه  يڠ  كأد�أن  ددامل  تراواتم  دفطاين،  �وداراڽ 

رسيڠ  د�ان  فطاين  اورڠ  �ستڠه  اد  اين،  ڬنتيڠ 

جوڬ مڠريمي بنتوان فولڠ كفطاين. 

اورڠ فطاين د�ويدين تهل منومبوهكن بدان٢   

�اتو  انتارا  �ام  بكرجا  يڠرب�فاكنت  چواڠن  دان 

�ام لأين، يڠ منينتيق برة تنتڠ كبوداي�أن دان جوڬ 

هباس ماليو، انتوق ن�أ منجاڬـكن هباس دان بودااي 

ماليو ت�أكن هيلڠ دبالكڠ هاري.

منومبوهكن  تهل  جوڬ  د�ان  ايت  ين  �لأ  

“يسري خان”
حمد تؤدوڠ     ڬمبر: رمضان بن سوريا فنچو

أ
اوله: حسن بن ا

فردامني،  منچاري  دامل  فنجڠ  جڠاك  انتوق   

فهيق كراج�أن دان جفواڠ فسسيت مڠادكن فربينچاڠن، 

انتوق �ام٢ منچاري جالن فڽلسني يڠرتلبيه ب�أيك، 

دان كدوا٢ فهيق فسسيت مڠحرميت انتارا �اتو �ام 

لأين. 

فرجواڠن  چــارا  هبــوا،  ــي  الڬ مڠاتكن  اي   

ــات٢ دڠــن مڠڬوانكن  دفــطــاين، جــك هــاڽ �

ككرا�ن، �ام �اكيل ت�أكن دافة مماجوكن اكوا�ن 

اين، اوهل كران �سسبواه مشاركة فسسيت اد فلباڬي 

كــدوقــتــوران،  اداڽ  فسسيت  �فرت  ــودوت،  �ـ

فڬوام، فنياڬ دان لأين٢ الڬي يڠ دري انق متفنت 

�سنديري. 

مناروه هارفن كفد انق مودا فطاين

فنتيڠ  امة  مودا  انق  فرانن  هبوا،  براكت  اي   

اين  بويم  منجاڬ  برتڠڬوڠجواب  اكن  يڠ  �اكيل، 

دهاري دفن، اوهل ايت مفودا انق متفة فسسيت كنا 

مڠڠكتكن طرف، ممفوڽ�أي كاجوان دان ادفيكريان 

يڠد  دارس٢  مڠيكوت  وارس  الڬــي  ماجو،  يڠ 

ڬاريسكن دامل اإ�الم.

فلسفة  كفد  برفڬڠ  �اللو  اي  يروفا  اإ اورڠ   

مريك  جســاره  مڠنل  تيدق  “اورڠــيــڠ  يڠرببوڽ�ي 

نصيب  مننتو  دافة  تيدق  ايت  اورڠ  �سنديري، 

مريك دماس دفن”

اداهل،  فنتيڠ  فاليڠ  ــڠ  ي فـــراكرا  ايــت  اوهل   

ابرو  جــرايس  ــودي  م ــودا  م انــق  مندوروڠكنهل 

�فاي برفنديديقكن يڠ لبيه تيڠڬي دافة ممبينا مفودا 

جيوا  يڠرب  كفميفينن  �سيكف  ممبينا  يڠربكوالييت، 

اداهل  �اكيل  فنتيڠ  لبيه  يڠ  دان  جوجور  خدمة، 

فسسيت  دان  ريشوة  برالكو  تيدق  يڠ  مفميفني  ممبينا 

منجاديكن �سباڬي عادت

يروفا،  داإ تيڠڬل  يڠ  ماليو  اورڠ  �الكو  �اي   

بيال وقتو برتوڬس، فسسيت مالفڠكن دادا دافة كريتيك 

ممبينا، بڬيتو جوڬ دڠن د�يين، كيت ماو كفد اورڠ 

يڠد  فنداڠن  مرميا  دافة  بكرجا،  دامل  الفڠ  يڠربهايت 

شوركن اوهل اورڠ لأين، كران حال تر�سبوت �اڠة 

فنتيڠ، يڠ اكن ممبواتكن �سسئورڠ ايت اد كبيجقكن 

دامل بكرجا، كيت فسسيت مڠوهبكن بودااي يڠ دولو يڠ 

 .ممبواتكن كيت ايت برمكوندوران

انق ماليو فطاني دري إيروفا

ماليو  مفودا  دري  يڠرتديري  بوال  فا�وقكن  �اتو 

إيف�سي’  ‘فطاني  انم  مڠڬونكن  دڠــن   فطاين، 

)Patani FC(، انتوق ن�أ ممربيكن انق٢ مودا دافة 

مڠڬونكن  انتارا �اتو �املأين، دڠن  بر�واموك 

جوڬ  ايــت  دمسفيڠ  فربوالن.  دامل  ماليو  هبــاس 

�سباڬي ممبوك رواڠ كفد جرايس ابرو دافة برتوكر 

فندافة تنتڠ كأد�أن دفطاين.  

تهل  فطاين د�ان جوڬ  اورڠ  ايت  ين  �لأ  

منديريكن �سبواه �كوهل فڠاجني اڬام، بودااي دان 

هباس ماليو �تيف هاري �بت دان �أحد. 

دبندر  تيڠڬل  د�ان  فطاين  اورڠ  كباڽقكڽن   

.)Kalma (دان لكا )Stockholm( ستوكهوم�

فرانن ترهادف فروسيس كدامني

يرسي براكت، فراتليڠاكين دفطاين تهل برالكو   

كراج�أن  فهيق  يڠاللو. جك  اتهون  مسنجق ٢٠٠ 

ممبياركن كأد�أن �فرت اين مالروت فنجڠ، كراج�أن 

يڠ  فربلنج�أن  الڬي  مڠهابيسكن  اكن  فسسيت  هتاي 

دامل اكوا�ن،  يڠربتوڬس  فڬاوي٢  اوهل  دتلن  اكن 

فربلنج�أن  مڠڬوان  جفــواڠ  فهيق  ابڬــي  �دڠكن 

�ديكية �هاج.
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كيين ايسو هباس ماليو دفطاين دافة فرهاتني   
مكبايل، تهل فون ابڽق جمليس٢ يڠد اداكن �چارا 

مڽلوروه تنتڠ هباس ماليو. 
�سئورڠ لاليك يڠربكوليت فوتيه، براكچ مات،   
دبرباف  يڠ رسيڠ موچنولڽ  واهجڽ �فرت جفون، 
لنچر،  دڠن  ماليو  برهباس  دافة  تتايف  جمليس، 
يڠربڬاي جفون، چاكف تراللو چفة اكدڠ٢ �وكر 
ددڠري، اي جوڬ دافة برهباس هتاي دڠن ب�أيك، 

ادالكڽ برچاكف دڠن لغة فتاين جوڬ. 
 Hara( هـــــارا چــيــنــتــارو  �أچنيك  اداهل  بليو   
دجامعة  ماليو  هبــاس  فنشاره   ،)Shintaro

�وڠالك نكرين، فطاين.
 ١٠ فد  �ــالم  اإ اڬــام  مملوق  �ستهل  انم  دان   

اتهون يڠ اللو اايهل بديء الزمان، 
�اكرڠ �أچنيك چينتارو براو�سيا ٤٠ اتهون،   
بليو �وده تيڠڬل دفطاين لبيه كورڠ ١٦ اتهون. 
بليو منچريتاكن تنتڠ �أ�سباب٢ يڠ مملوق اڬام اإ�الم 
ماليو  هباس  فنشاره  منجادي  يڠ  بالكڠ  التر  دان 
هباس  بالجر  دڠــن  ــولأي  دم اي  هبــوا،  دفطاين 
�وا�ستا  جامعة  �سبواه  جفون،  دتوكيو،  ماليو 

. )keio( ي�أيت كيعؤ
اورڠ  دهولو  زمــان  فد  هبــوا،  مڠاتكن  بليو   
جفون ت�أفرنه مڠنل تنتڠ هباس ماليو، يڠ اتهو هاڽ 
نڬري مليسسيا يڠ منجادي �سبواه نڬارا يڠ مڠلواركن 

ڬته دان بيجي٢ يڠرت برس ددنيا.
�أ�سباب يڠ �اي مميليه بالجر هباس ماليو،   
كران تيدق رايم اورڠ يڠ بالجر هباس اين، �اي 

�اڠة ممفرهاتينكن كفد هباس ماليو.
ڬورو دري  بالجر هباس ماليو دڠن  �اي   
مليسسيا، �چارا قوات ٨ حيصة دامل �اتو ميڠڬو، 

بالجر ممباچ، برچاكف دان منوليس.
فرڬي  هما�يسوا  ممباو�أ  �اي  فنشاره  مكدين   
ي�أيت  دمليسسيا،  ماليو  هباس  چاكف  مالتهيكن 

دمكفوڠ ابتو فاهة، نڬري هجور، مليسسيا.

Hara Shintaro :صالح     ڬمبر دري فيسبوك
أ
اوله: سوريدا بن محمد حاج ما

�أخريڽ �اي دان اكوان٢ فون دافة برچاكف   
دامل  �سنديري،  ماليو  اورڠ  دڠن  ماليو  هباس 
تراتريق  تراس  �اي  ممبواتكن  يڠ  ايتوهل  فربوالن 

ايڠني بالجر هباس ماليو.

موالڽ ممفالجري إسالم
ممفالجري  دافــة  جوڬ  �اي  ايت  دمسفيڠ   
مسمل،  اورڠ  اداهل  مسوا  مشاركة  كــران  �ــالم،  اإ
ا�ــالم،  دڠــن  ترفڠاروه  ــراس  ت �ــاي  ممبواتكن 

�هيڠڬ �اي تراس ايڠني مملوق اڬام اإ�الم.
مكدين �اي فون �اللو ممفالجري تنتڠ اڬام   

اإ�الم �اكني هاري �اكني برمتبه ابڽق. 
ترفقسا  �ــاي  �ــالم،  اإ مملوق  �ــاي  �ستهل   
مڠوبه مڽسوايكن ديري، �فرت مسهبيڠ لمي وقت، 
رشيعة  حكوم  ممفالجري  حالل،  يڠ  ماكنن  ماكن 

دان مڠهتوي حكوم حالل دان حرام.
كتيك �اي مملوق اإ�الم اد �ديكية مس�أهل   
دڠن لكوارڬ، تتايف دافة د�لسسيكن دڠن ب�أيك، 
دان  ــه،  اي دان  ايبو  دڠــن  مفامهن  ممبوات  دڠــن 
اڬام  اداهل  اإ�الم  هبوا،  دامل لكوارڬ  �أهل  جوڬ 
يڠ �وچي، مڠاجر م�أنيس بربوات ب�أيك، بربودي 
�أجران  دڠن  �فرت  جوڬ  اي  مان  يڠ  فكريت، 
بربوات  �فاي  مڠڬالقكن  �اڠة  يڠ  جفون  اورڠ 

ب�أيك بربودي فكريت �سام م�أنيس.
 

فرتام كايل كفطاين
برتوڬس منجادي فنشاره  يڠ �اي دافة داتڠ   
تتايف  لڠسوڠ  چيتا٢  اد  تيدق  �سبرڽ  د�يين، 

دڠن تقدير جوڬهل.
مكدين تروس مسبوڠ بالجر جورو�ن هباس   
�أنتارا  فربنديڠن  تنتڠ  مليسسيا،  ماالاي  دجامعة  ماليو 
دان  فطاين،  ماليو  هباس  دڠن  تڠه  ماليو  هباس 
١٩٩٨م.  اتهــون  �هيڠڬ  معلومات٢  مڠوتيف 
�اي دافة داتڠ كفطاين �الم ٤ بولن، �ستهل ايت 

فولڠ كاليسسيا ١ اتهون، مكدين فد اتهون ١٩٩٩م. 
داتڠ كفطاين �اكيل الڬي هيڠڬ �اكرڠ.

منجادي  فرنه  جــوڬ  �ــاي  ايــت،  �سبلوم   
جفون،  دنڬري  ماليو   - جفون  هباس  فنرتمجه 
تتايف �اكني هاري �اكني كورڠ كرجڽ، ترفقسا 

منچاري كرج لأين، دان ايڠني بكرجا دفطاين.
هباس  مڠاجر  ما�وق  ن�أ  مينت�أ  چوب  مكدين   
تتايف  فطاين.  نكرين،  �وڠالك  دجامعة  جفون 
جورو�ن  دامل  تقديرڽ  دڠن  تتايف  دافــة  تيدق 
هباس عرب اد جواتن يڠ كو�وڠ دان اورڠ �أ�سيڠ 
دافة دفرت، �اي دافة كرجا د�يتو هيڠڬ اتهون 
٢٠٠٦م. مكدين دفرت �سباڬي فنشاره هباس ماليو 

مسفي �اكرڠ.
�اي داتڠ د�يين كتيك بلوم برالكو كأد�أن يڠ   
تيدق  يڠ  كأد�أن  برالكوڽ  ولوفون  هاروهارا الڬي، 
�أمان تتايف دافة الڬي هيدوف دڠن �لريا،  اتيف 
هيدوف  فسسيت  ايت  �بب  جوڬ  اتكوت  راس 

فنداي٢ بيار �المة. 

فنداڠن ترهادف بهاس ماليو
ماليو  هبــاس  هبــوا  مڠڠڬفكن  دنيا  �ــاكرڠ   
اداهل هباس يڠ برمكوندوران، ت�أترنييل، �اي ايڠني 
مڠڠكتكن طرف هباس ماليو اين دافة داكوي اوهل 

عطراف اوهل دنيا. �أ�سيان دان داإ
مشاركة  هبوا،  تردافة  فڽليديقكن  �سبواه  دامل   
ماليو دمليسسيا لبيه �وك مڠڬوانكن هباس ماليو 
متفنت، كران �أ�اس هباس ماليو اداهل هباس ماليو 

.لغة متفنت يڠدڬوان كن دامل �هارين

هارا چينتارو 
اورڠ جفون، ڬورو بهاس ماليو دفطاني
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يڠرب  �ــاري،  اإ�اعيل  بن  ــوذي  ف �أچنيك   
هما  رسي  رشيكة  فڠوروس  اتهــون،   ٣٤ او�سيا 
وڠسا برحد، مڠاتكن هبوا، �اي بر�ام متن٢ تهل 
فرودقس  ممبوات  انتوق  اين  رشيكة  منومبوهكن 
ماكنن ابڬي اورڠ ماليو فطاين يڠرب جتوان انتوق 
كيلڠ  ممباڠونكن  اكن  دان  دنيا،  كسلوروه  برايدار 

يند�رتين( دفطاين اين جوڬ.  )فراإ
�أچنــيــك فـــوذي بـــراكت هبــوا رشيــكــة رسي   
يڠ  يڠاللو،  اتهــون   ٣ دتوهبكن  برحد،  هماوڠسا 
تهل  �اكرڠ  مكبيڠ،  �و�و  منجوال  دان  ممبوات 
فو�ة،  �سبهل  داكوا�ن  ينجني٢  اإ ماللوي  دجوال 
دان ابڬي اكوا�ن ٣ ويالية مسفادن �التن، بلوم 
دفركنلكن الڬي �چارا رمسي، كران رشيكة رسي 
بلوم الڬي بر�داي، هاڽ دجوال  هما وڠسا برحد، 

ددامل الكڠن اكوان٢ دان متن٢ قريب �اج.
رشيكة  فرودقس  هبــوا،  الڬــي  مڠاتكن  اي   
رسي هماوڠسا برحد اين، �و�و مكبيڠ يڠ �وده د 

يدار اد ٤ جنيس، يڠربكوالييت تيڠڬي. اإ
�اكرڠ فرودقس مسوا ما�سيه بوات دمليسا   
دان ابهڽن دامبيل دري اإو�رتليا، مكدين دفر�يس 
دفطاين، جومهل اودور)فسن( �اكرڠ اد �تيف 

هاري.
اي مڠاتكن الڬي هبوا، چارا منجوالڽ ماللو   
جاريڠن يڠ �وده اد د�لوروه نڬارا، جاريڠن يڠدافة 

فنياڬ جنراسي بارو
مڠڠكة طرف ايكونومي تمفتن منچيفتا فرودقس فطاني

اوله: ذوالقرني  بن  عبد الوهب رامي    ڬمبر: رهيمة بنت على هيء مد
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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

چاواڠن  اد  �وده  �اكرڠ  �فرت  �ام،  بكرجا 
دري ويالية كر�أيب، متالمة �رتو�ڽ اكن دجوال 
 seven( دفو�ة٢ جوالن �فرت �سيوين ايليفني

يكسفوت كتانه عرب. eleven( دان اكن اإ
كيلڠ  ملتقكن  اكن  ايــن،  هدافن  يڠ  لڠكه٢  ابڬي 
بڬيتو برس،  تيدق  فور�يس د فطاين، موڠكني 
كران ابهن منته متفنت اين تيدق بڬيتو مماد�أي، دان 

الڬي مڠڬون مودال يڠ اڬق تيڠڬي. 

سيمبول فرودقس، برتجوان انتوق مامجو 

كن إيكونومي د فطاين
يڠ  براكت الڬي هبوا، مفيكريان  �أچنيك فوذي   
يڠ   ،)brandname( فرودقس  �سميبول  ممبوات 
فطاين  ماليو  اورڠ  كران  فطاين،  اورڠ  كفوڽ�أن 
�وده فون ابڽق يڠ مڠڬون بندا٢ يڠد بوات اوهل 
اورڠ لأين، دان اورڠ فطاين �سنديري اكن دافة 

منجادي فڠيدار جوڬ، اوهل ايت �اي برهارف 
ماليو  اورڠ  كفوڽ�أن  منجادي  اين  بواتن  مسوڬ 

فطاين يڠ جسايت. 
اين  رشيكة  فرنياڬ�أن  ممرتبتكن  ايڠني  �اي   
�فرت رشيكة هيش يف اإي )HPA( دمليسسيا، 
�سباڬي  يڠان  يڠ حالل،  فرودقس٢  مڠلواركن  يڠ 
يڠد  حـــالل  ــن  ابرڠـ مــڠــادكــن  ددامل  چــونــتــوهــن 
فكرجا  �تيف  �سنديري،  مسمل  اوهل  اورو�كن 
دڠن  دموالكن  دان  بكرجا  �سبلو  بروضوء  فسسيت 

انم توهن )بسم هللا...اخل(.
ابڬي فكرجا وانيتا يڠ داتڠ بولنن )حيض( دافة   
چويت كرج اتو بكرجا دهباڬني لأين، �لأين هباڬني 

ماكنن، �فرت ممرب�سيه لنيت٢ دان �سباڬڽي.
دڠن مڠڬونكن انم رسي هماوڠسا، كران اين   
اداهل انم كوت راج الم يڠ ترلتق د مكفوڠ چابڠ تيڬ 
دفطاين فد ماس دهولو، �فاي منوجنوقكن هبوا، 

بواتن اين اداهل بواتن اورڠ فطاين يڠ جسايت. 
“يڠ �اي ايڠني مڽمفيكن كفد مشاركة فطاين   
اداهل، اوبه كنهل بودااي ماكن دان مينوم كيت، دڠن 
يكونويم �ودارا انق متفنت كيت، برموافقة  ممبنتوي اإ
�چارا جاريڠن دان فسسيت ممفرلوا�كن �ارسان يڠ 

 ”لبيه ج�أوه


