
‘ตาดีกา’ สถาบันพื้นฐานภาษามลายูและ
ศาสนา ท่ามกลางความท้าทาย ท้ังจาก
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สร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ฟาฏอนีย์ 

จากนักศึกษาสู่คนท�างานเพื่อสังคม ใน
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เหลือเด็กก�าพร้า และความหมายเพื่อ 
'สร้างสันติภาพ' ผ่านบทสัมภาษณ์  
‘นูรีซัน ดอเลาะ’

บทความ ท�าอย่างไรให้ได้บญุจากการอ่าน  
 การพบกนัของ “ยไูนและมัยมูน” เรือ่ง
สั้นสะเทือนใจจากทางบ้าน  ‘พระเจ้า
สถิตอยู่ ณ แห่งหนใด’ โจทย์ที่ต้องค้นค�า
ตอบ (เพื่อเอาตัวรอด) ของ ‘อาบูนาวัส’
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ڬمبر: حسن بن محمد توءدوڠ 
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اوله: محمد صفري  دوله     ڬمبر: محمد بن يوسف درامي 

اونسور يڠ فنتيڠ ددامل ممباڠون دان مماجوكن مشاركة. 

عبداللطيف،  ــــاج  ــ حـ حــــســــب هللا  اســـــتـــــاذ   

مغاڠ،  د�أيرة  رومسبيلن،  السعادة’  ‘نور  مدير سكوهل 

اتدياك  سكوهل  "دڠــن  هبــوا  مڠاتكن  فطاين،  ويالية 

مشاركة،  دامل  فرفادوان  دان  كساتوان  مالهريكن  دافة 

سفرت مان فد تڠڬل ٢٧ ماش )ميسايون( ٢٥٥٦،  

رومه  توان  سسباڬي  رومسبيلن،  السعادة  نور  اتدياك 

ددامل مڠاداكن حفةل فرهميفونن سكوهل ماليو دفريڠكة 

د�أيرة، دڠن اداڽ كڬياتن اين، يڠ مان ستيف الفيسن 

مشاركة دافة مڠمبيل فرانن ماسسيڠ٢ دامل برتوڬس، دامل 

منجايكن كڬياتن اين، مك دڠن فراكرا اين جوڬ دافة 

مالهريكن سواسان بركوتورويوڠ، فرفادوان �أنتارا ساتو 

سام لأين.
 

كفنتيڠن تاديكا 

افبيال انق ايت  اإسالم،  �أجران  بردارسكن دري   

برمسهبيڠ  مريك  سفاي  دسوروه  اتهون،   ٧ براوسسيا 

تيدق  مريك  س�أندايڽ  اتهــون،   ١٠ براوسسيا  افبيال 

برمسهبيڠ  جوڬ دسوره فوكول مريك.

عأفيرات  سامأعيل، كتوا د�أيرة مغاڠ فطاين،   

تهل ممربي اوچفن دامل مفبوكأن جمليس فرهميفونن سكوهل 

ماليو دفريڠكة د�أيرة فد تڠڬل ٢٧ ماش )ميسايون( 

نورالسعادة  ماليو  دسكوهل  يڠربمتفت  ٢٥٥٦ب. 

رومسبيلن، مغاڠ فطاين.

يڠفراتم  فراكرا،  دوا  منامنكن  دافة  اتدياك  "دڠن   

منامنكن  دافة  يڠكدوا  اإسالمية،  عقيدة  منامنكن  دافة 

�أساس هباس ماليو، سسباڬي هباس ايبوندا كيت.  

تاديكا دان چابرانڽ.

دان  چوب�أن  ابڽق  داكتكن  بوليه  اتدياك  سكوهل   

ايت  اتدياك  داملن  مس�أهل  ب�أيك  ملند�أي،  يڠ  رينتاڠن 

ددامل  ترجادي  يڠ  چوب�أن  دڠــن  ماوفون  سسنديري 

كأتس  منميفا  يڠ  چوب�أن  سفرت  اين،  كيت  مشاركة 

ڬورو٢ اتدياك يڠ رسيڠ دچروبويه اوهل مفرينته، سستڠه 

مكفوڠ  دري  ديري  مالريكن  ترفقسا  ڬــورو٢  درفد 

يڠ  اكنــق٢  فڠاجني  منججسكن  سهيڠڬ  هالمن، 

كهيالڠن ڬورو يڠرتسايڠ.

يڠ  يڠ منجادي سوات مس�أهل  ساتو فراكرا الڬي   

مهفري كسلوروه متفت تهل فون مڠاملي تنتڠ كججوران 

ريشوة  مالكو  يڠ  ابڽــق  ڬــايج،  واڠ  مڠوروس  دامل 

سسام ڬورو د�أنتارا مدير دڠن ڬورو٢ ابوهن، تيدق 

تيدق  مس�أهل  كران  رونتوه  يڠ  اتدياك  سكوهل  سديكية 

ججور دان تيدق عاديل دامل ممباير ڬايج، سدڠكن 

مڠاجر  متفت  ــام،  �أڬ بنيه٢  منامن  متفت  اداهل  اتديــاك 

اتبري  دسسباليق  تتايف  توهن،  مڠنلكن  سفاي  اكنق٢ 

يڠ الكبو ايت، ماسسيه برالكو، سسئوهل٢ سوات فراكرا 

 .م�أينن يڠ بياس دامل مشاركة كيت

تاديكا دان چابران

ماس  منچرهكن  انتوق  فنتيڠ  فاليڠ  يڠ  ديديقكن   

نسان يڠربڬوان كفد اڬام  دفن انتوق منجادي سسئورڠ اإ

بڠسا دان اتنه �أير اايهل ديديقكن فد ماس كچيل.

تامن ديديقكن كانق٢ )اتدياك( مروفاكن متفت   

كفريبادين  ممبنتوق  دان  منديديق  �أڬــام،  بنيه  مڽمي 

ميان دان برتقوى، اتدياك  نسان منجادي سسئورڠ يڠ براإ اإ

جوڬ مروفاكن ڬدوڠ فڠاجني ابڬي اكنق٢ يڠرباوسسيا 

٤ اتهون هيڠڬ ١٢ اتهون. 

د�أيرة مغاڠ  حــامــأ حــاج نــئ ڠــه )كتوا فوسستاك   

فطاين( اي براكت "فرانن سكوهل اتدياك اداهل مڠاجر 

فنچيفتا،  دان  �أڬام  مڠنل  دافة  مريك  سفاي  اكنق٢ 

مڠاجر �أساس سڬل علمو اڬام )فرض عني( سفرت  

ين ايت اتدياك  آن دان �أخالق. سلأ فقة، توحيد، القر�

جاوي  توليسن  ماليو  هباس  �أســاس  مڠاجر  جوڬ 

ماوفون رويم، هبكن دهاري اين اد جوڬ سسستڠه 

اتدياك يڠ بوك مڠاجر علمو ايڠڬريس، متاميتيك )علمو 

حساب( دان س�أين، سفرت مان سكوهل ماليو ‘دار 

الأمان’، فناريق.

فرانن تاديكا ترهادف مشاركة .

ساتو  اداهل  اتدياك  فطاين،  ماليو  مشاركة  دامل   

كروسوس تاديكا - اكنق٢ اتدياك مقمي ‘م�أ ربو توق’ دائره ر�أڠئي )لڬيه( ويالية انراتيوات، مڠاداكن كورسوس 

موسسمي فانس )كومفس( برمتفت دسكوهل معهد مصباح العلوم )فندق چاي اي(

فالجر ڬورو تاديكا مسجد ويالية

٦٤,٥٧٥ ٣,٢٠٦ ٦٥٥ ٦٦٠ فطاين

٦٣,٧٨٧ ٣,٤٥٩ ٦٧٩ ٦٦٣ ناراتيوات

٤٣,٧٨٢ ٢,٦٩٥ ٤٨٥ ٤٥٠ جاال

٢٢,٣٠٧ ١,٥٤٣ ٢٢٢ ٣٧٦ سوڠكال

١٨,٥٣٦ ٩٨٤ ١٩٦ ٢١٣ ستول

٢١٢.٩٨١ ١١,٨٨٧ ٢,٢٣٧ ٢,٣٦٤ جومله

سناراي سكوله تاديكا فد تاهون ٢٥٥٥ ب. )فركاس(
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اوله: مادييحة  وي يوسف     ڬمبر :  رهيمة بنت على هيء مد

مريك يڠدافة مصيبة ايت، دافة مالكوكن اف ساج 

دان دافة منجالين هيدوف سچارا بردياكري، كيت 

برچيتا٢ مسوڬ مريك دافة منجادي اتڠن �أتس، 

تيدق اكن منجادي اتڠن ابوه سفنجڠ هيدوف.

بواه سكوهل   ٥ ممفوڽ�أي  كيت سوده  ساكرڠ    

يڠ بكرجسام دڠن Deep peace، دامل ممبيال انق 

يتمي ي�أيت

سستا،  بندڠ  مقمي  ويتيا  دمــروڠ  سكوهل   .١  

د�أئره بندڠ سستا، ويالية جاال، وانيتا ١٢ اورڠ.

٢ . سكوهل سوتتيئسان ويتيا، مقمي ابن ري،   

د�أيره هتانتو، ويالية جاال، لاليك ٨ اورڠ.

٣ . سكوهل �أنورق اإسالم مقمي جريڠا، د�أيره   

جريڠا، ويالية انراتيوات، وانيتا اورڠ٢ دان لاليك 

٧ اورڠ.

مقمي  سوقسا  ســالم  اإ چومچون  سكوهل   .٤  

بولوه بوجور، د�أيره نوڠچيك، ويالية فطاين وانيتا 

٩ اورڠ دان لاليك ٧ اورڠ.

٥. سكوهل هتاڠ هتام ويتيا مول نئئت د�أئره تيبا،   

ويالية سوڠالك وانيتا ٢ اورڠ دان لاليك ٢ اورڠ. 

جومهل مسوا ٥٢ اورڠ، مڠڬوان مات واڠ سسباڽق 

١٣٠,٠٠٠ ابت دامل ساتو بولن.

مربية  براد دابوه جڬ�أن مريب/  اكن  يتمي  انق   

فهيق  كفد  تــررسه  دان  مريك  ابف  ايبو  سالكو 

منديديق  دلقسان  اكــن  يڠ  چــارا  ابڬــان  سكوهل 

مريك.

براد  اورڠيڠ  دري  اداهل  يتمي  اكنق٢  فڠاسوه   

اكن  فڠاسوه  تــرسســبــوت،  سكوهل  دفرسكيرتان 

مڠاسوه مريك دوقت سستهل سليس دري سكوهل 

سسئوهل٢ سالكو فڠڬنتني ايبو ابف مريك.

سكوهل يڠ بكرجسام ممبنتو فارا انق يتمي مسوا   

فڠاسوه  جوڬ  دان  اكنق٢  فندق،  سكوهل  اداهل 

مسواڽ تيڠڬل دسكوهل.

مڠسا  دري  اداهل  مســوا  مهفري  يتمي  ــق٢  اكن  

جوڬ  اد  دان  اكواســن،  دامل  هوروهارا  كجادين 

بنتوان  ــري  دب دان  مسكني،  يڠ  ــوارڬ  لك دري 

مڠيكوت مكمفوان يڠ اد، Deep Peace تيدق اد 

فندوكوڠ يڠ جلس، تتايف مسوا بنتوان دافة ماللوي 

خريات دري مشاركة.

كيت اكن برڬيلري ڬنيت دامل ممربي بنتوان كفد   

انق يتمي، سفاي مريك اكن دافة دڠن سامرات، 

دڠن  ملڠكفي  هاروس  بنتوان  دافة  اكن  يڠ  مريك 

رشط٢ يڠرت تنتو سفرت منييل دري مركذ فڠاجني 

دري  منييل  يڠ  ادجــوڬ  دان  سسسئورڠ،  ابڬي 

كڬياتن سسسئورڠ مڠيكوت كأد�أن اكنق ماسسيڠ٢. 

ساكرڠ اكنق٢ يتمي يڠد ابوه جڬ�أن برجومهل   

٤٨ اورڠ، يڠامن ترڬية يڠدلتقكن اداهل ٦٠ اورڠ، 

بنتوان  كران  بڬيتو ابڽق اوهل  تيدق-  اد  يڠ  ابجيق 

تتايف  سهاج،  خــريات  بنتوان  دري  هاڽ  يڠدافة 

ابڬي اتهون يڠدافة بنتوان دڠن ابڽق، اكن دبوات 

دافة  يڠ  ايبو٢  دان  يتمي  اكنق٢  انتوق  كورسوس 

مصيبة.

أرتي كدامين

ــڠ ممـــربي معين  ــري ي ــدي ــن ــالم ايـــت سس ــ س اإ  

كسجهرت�أن اوهل ايت جتوان اإسالم اداهل كدامني، 

انق  كفد  الينن  ممربي  ددامل  ايت  اوهل  كسجهرت�أن. 

يتمي اداهل سفاروه دري فروسيس كدامني جوڬ، 

جك  اإسالم،  ددامل  �أمانة  سوات  اداهل  ايت  كران 

كدامني ايت الهري دري هايت يڠ تولوس اإخالص 

كدامني  سواسان  مالهريكن  دافــة  اكــن  نسچاي 

 .داكواسن اين

سيافكه ”Deep Peace“؟

فرساتوان مسلمة انتوق كدامني مسفادن سالتن   

 Deep South Women Association for(

.’Deep Peace‘ اتويڠد كنل دڠن ، )Peace

ممبنتو  يڠربفرانن   ’Deep Peace‘ انم  دڠن   

واواچنــارا  ماللوي  كدامني  اريت  مڠنل  يتمي،  انق 

يكتيويس نوريسن دوله. سسئورڠ اإ

يسسو كدامني سدڠ د�ألو٢كن اوهل  دامل كأد�أن اإ  

برابڬي فهيق، ابڬانكه فنداڠڽن ترهادف فروسيس 

كدامني يڠ اكن دچايف دسوات هاري لكق. 

مسفادن  كدامني  انتوق  مسلمة  فرساتوان   

اتهون  فد  دتوهبكن   ’Deep Peace‘ سالتن 

دان  فالجر  ڬولوڠن  دري  يڠرتديري  ٢٥٥١ب. 

سودي  يڠ  مريك  رايم  برمتبه  مكدين  هماسيسوا، 

برسام ددامل كرجا اين.

برمتبه  كــجــاديــن  ــاك  اڠ ٢٥٥١ب.  اتهـــون    

دسيين  ــارا  ــوروه ه بــرالكــوڽ  مسنجق  منيڠكة، 

مڠسا  منجادي  يڠ  مريك  ٢٥٤٧ب.  اتهون  فد 

جوڬ توروت ترمتبه ابڽق، وانيتا جندا، انق يتمي، 

سدڠكن بدان يڠ ايكوت مڠمبيل فدويل دامل حال 

اين ساڠة كورڠ.

وقت ايت ساي ماسسيه برلكية دان مشاركة   

برلكولوسن  يڠ  مريك  كفد  هارافن  ممــربي  ساڠة 

برفيكري  ايت، مك ساي  وقت  فد  مودا  رسجان 

هبوا ابڬانكه كيت اكن دافة مڠمبيل فرانن دسيين 

برخدمة انتوق مشاركة كيت.

كفد  فرتولوڠن  ممــربي  برخدمة  بــرمــوالدري   

دافة  دسسينيهل  اين،  مصيبة  دري  يڠرتليبة  مريك 

ملهية بتاف ابڽقڽ جومهل انق يتمي دان وانيتا جندا 

يڠدافة كسوسهن، مكدين ترچتوس سسبواه مفيكريان 

انتوق منومبوهكن سوات بدان. 

فرانن يڠفاليڠ اواتم بوكن هاڽ سقدر ممولهيكن   

ڬولوڠن مڠسا سهاج، مالهن مندوروڠ جوڬ كفد 

برخدمة انتوق انق يتيم دان وانيتا جندا، مڠسا دفطاني
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فد نڠڬل ٧-٦ ماش )ميسايون( ٢٥٥٦ب.   
جاال. ويالية  بندڠ سرت،  د�أيرة  ڠ�أاكفور،  دمكفوڠ 
ددامل  بنتوان  مموڠوت  جاموان  جمليس  مڠاداكن 

ممباڠون "مكتبة انتوق رعية فطاين" 
جمليس د موالكن دڠن فر�أرقكن بودااي دري   
اكنق٢ سكوهل اتدياك، دان دايكويت دڠن فرمسهبن 
يكويت  فرم�أينن بودااي ماليو دري انق متفة، مكدين داإ
توفيق  دامل  دلنچركن  مسيرن  جمليس  دڠــن  فــول 
دان  ماليو  هباس  مشاركة،  �أڬام،  دڠن  يڠربكن�أن 

جوڬ كأد�أن يڠ تيدق امان دامل اكواسن اين.
علمية  فامريان٢  فرمسهبن  اد  اين  جمليس  دامل   
دان بودااي ماليو انتوق تتامو يڠ حاضري دافة مڽقيس 
برسام، دان فهيق توان كرج ملتق فيت مرنميا بنتوان 
انتوق مڽودهكن ابڠونن مكتبة يڠ بلوم الڬي سسيف. 
كتوا  سالكو  عبدالرحمن،  حـــــــاج  ذكــــــريــــــا    
اين  فروجيق  التربالكڠ  براكت،  جمليس  فلقسسن�أن 

فرساتوان  فرمشوارت  دري  حاصيل  اداهل  �أصلڽ 
ن�أ  انتوق  يڠربجتوان  هتايلند،  مسمل  هماسيسوا 

چتوسن مكتبة انتوق رعية )فطاني( دبندڠ ستر
Wartani :اوله: عبد هللا بن وان احمد     ڬمبر 4

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

مباڠونكن مشاركة. 
يڠ فاليڠ فنتيڠ اداهل سفاي دافة منجاڬ نفس٢   
بركلكن  دافــة  ماليو، مســوڬ  ــودااي  ب دان  هبــاس 

دفرموكأن بويم اين هيڠڬ كأنق چوچو لكق.
مكتبة انتوق رعية )فطاين( ترچتوسڽ سچارا   
دڠن  ٢٥٥٣ب.  )فرسفاكوم(  يم   ٣ فد  رمســي 
مودال ٣٠٠،٠٠٠ ابت، يڠ مموڠوت دري سودارا 
مكفوڠ، تتايف ابڠونن مكتبة ماسسيه الڬي فرلو كفد 

بنتوان يڠ ت�أكورڠ دري ٣،٠٠٠،٠٠٠ ابت.
�أچنيق ذكراي مڠاتكن الڬي هبوا، جتوان سسبرن يڠ   
ممباڠون مكتبة اين اداهل، اوهل كران كأد�أن مشاركة 
دمتفت كيت براد ددامل سواسان لكم اكبوت، مس�أةل 
فون  داده  مس�أةل  ب�أيك،  فون  مــودي  مــودا  انق 
ب�أيك يڠسدڠ ممراڠي جرنايس ابروساكرڠ، يڠ اكن 
ممباو�أ كروسقكن كفد مشاركة سچارا مڽلوروه، يڠ 
يڠرب  تناڬ ابرو  اكن هيلڠ  كيت  ممبواتكن مشاركة 
كوالييت، هيلڠ فارا چرديقياوان، يڠ اكن مميكول ببانن 

اومة د ماس دفن.

سوده  ماس  تــراس،  ساي  ايت  سبب  اوهل   
بينتيڠ  سسبواه  ممباڠونكن  ن�أ  كيت  انتوق  تيبا،  فون 
رواڠ  مڠادكن  دڠــن  مشاركة،  انتوق  فراتهنن 
يڠني  فڠاجني سسباڬي ممبوك فلواڠ ابڬي مشاركة يڠ اإ
جوڬ  دسيين  دان  علمو،  دسڬي  كامجوان  كفد 
سسباڬي متفة مڽمي بنيه٢ مشاركة يڠربكوالييت دڠن 

ممفالجري علمو٢ �أڬام برسام علمو كدني�أن.
�أچنيق ذكراي مڠاتكن الڬي هبوا، دامل جڠاك فنجڠ   
اكن مڠڠكتكن طارف منجادي سسبواه ايايسن، دان 
اكن منچيفتا سسبواه ميوذيوم )museum( متفة اين 
اكن مڠهميفون سڬل بندا الم، يڠ سوكر د كمتوي، 

سفاي مشاركة متفنت دافة ممفالجري جسارة.
ايت  ين  سلأ الڬــي،  مڠاتكن  ذكــراي  �أچنيق   
الم  بوكو٢  دان  كتاب٢  مڠومفول  اكن  ديسيين 
يڠربكن�أن دڠن جسارة )رواية( فطاين دماس دهولو، 

 .سسواي دڠن مكتبة رعية يڠسسبرن


