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اوله: حسن  بن  احمد  تؤدوڠ
ماليو فرانقكن سعودي جادي إمام تراويح

الهري، تيڠڬل دان بكرجا دعرب سعودي،   
محمد بن عبدالله سايڠ، ٢٣ تاهون، مڠاداكن 
كونجوڠن كتانه أير فد بولن رمضان يڠ اللو. 
دسان رست  أڬام  فنديديقكن  مندافت  كران 
مشاركة  كفرچيأن  دبري  دي  القرآن،  حفظ 
بولن  سفنجڠ  تراويح  سمبهيڠ  إمام  منجادي 

سوچي اللو.

مواوانچارا  سمفت  كوارتاوانن  مدرسة   
محمد انتوق تاتفن فارا فمباچ سيناران، سيال 

إيكويت واوانچارا اين.

برأصل دري مان؟
ايبو باف ساي برأصل دري يأراڠ، فطاين،   
تتايف ساي الهري دسعودي. باف ساي برهجرة 
كتانه سوچي انتوق منونتوت علمو دمسجد 

الحرام كريا٢ أمفت فوله تاهون.

بيال بالجر القرآن؟
كتيك  القرآن  مڠحفظ  بالجر  موال  ساي   
تحفظ  دكلس  الڬي  تاهون   ١٠-١١ براوسيا 
ترلتق  اي  مكة.  الفرقان،  دمسجد  القرآن 
كريا٢ ليم كيلوميرت دري مسجد الحرام. ساي 
برجاي مڠحفظ القرآن ددامل ماس دوا تاهون. 
كبياسأنڽ فرلو كفد توجوه اتو دالفن تاهون 

انتوق مڠحفظ ٣٠ جزء القرآن.
الحمد لله، ساي برشكور كفد الله. ستله   
براوسيا ١٨ تاهون، ساي دلنتيق منجادي إمام 
تراويح دمسجد  دان سمبهيڠ  سمبهيڠ فرض 

الفرقان ستيف تاهون كچوايل تاهون اين.
تحفظ  دسكوله  ــام  إم منجادي  ســالم   
برتوڬس  الفرقان، ساي جوڬ  القرآن دمسجد 
سباڬي ڬورو مڠاجر اورڠ عرب دان انق ماليو 

ساي  مريد  دسان. سستڠه  تيڠڬل  يڠ  فطاين 
تراويح دبڠكوك دان دمتفت٢  إمام  منجادي 
تيدق  بارو  أوندڠ٢  اد  كيني  دسعودي  ألين. 
ولوفون  إمام  منجادي  أسيڠ  اورڠ  ممبرنكن 
مريك ممفوڽأي كبوليهن تربأيك. اوندڠ٢ بارو 
اين دقوات كواسكن فد بولن رمضان يڠ اللو.

ملنجوتكن  انتوق  برچادڠ  ساي  سبرنڽ   
يف.  اتو  فلسفة  دوقتور  كفريڠكت  فڠاجني 
بهاڬني  إسالم،  فڠاجني  دجابنت  دي.  هيش. 
ناكرين  سوڠكال  ديونيربسيتي  عرب  بهاس 

فطاين.

باڬيامن فراسأن توان دافت فولڠ كتانه أير؟
ساي فولڠ أتس جمفوتن فوسة فنتدبريان   
انتوق منجادي إمام  ويالية سمفادن سالتن، 
اي  اللو.  يڠ  رمضان  دبولن  تراويح  سمبهيڠ 
دڠن  كران  تربأيك  فلواڠ  دان  رحمة  ساتو 
كفد  برخدمة  دافــت  ساي  اين  كسمفاتن 
مشاركة فطاين مڠيكوت كسسواين دان علمو 
يڠ اد فد ساي، سبلوم اين ساي فون برخدمة 

انتوق مشاركة عرب. 
سبرنڽ سفركارا لبيه فنتيڠ دڠن كفوالڠن   
برالكو  يڠ  اف  مليهت  دافت  اياله  اين  ساي 
دبومي فطاين دڠن مات كفال سنديري. دڠن 
بأيك  فركارا  باڽق  مڠتهوي  دافت  ساي  ايت 
يڠ تيدق فرنه دكتهوي سبلوم اين كران تيدق 
فرنه اتو جارڠ دكتهوان كدنيا لوار. چونتوهڽ 
اد يونيربسيتي إسالم، اي برتنتڠن سام سكايل 
دڠن يڠ دالفوركن دامل ميديا ماسسا سعودي 
بريتا٢  ممفافركن  بياس  يڠ  فطاين  تنتڠ 
تنفا  يڠربكچاموق  ككراسن  سفرت  نيڬاتيف 
فلباڬي  دامل  نيڬاتيف  الفوران  اين.  هنتي٢ 
فطاين  انــق٢  مڽببكن  ايت  سعودي  ميديا 

تاكوت دان تيدق براين فولڠ كتانه أير. 

باڬيامن انق فطاين هيدوف دسان؟
انق فطاين هيدوف دسان دامل كسوكران   
يڠ أمت كتارا، تراوتام باڬي مريك يڠ تيدق 
مميلييك  فرميت كرجا، كباڽقكن مريك بكرجا 

سنديري سباڬي توكڠ جاهيت فاكاين. مريك 
بكرجا درومه، مريك تيدق بوليه كلوار دري 
دان  نڬارا  وارڬا  سفرت  كامن٢  انتوق  رومه 
مريك يڠ ممفوڽأي فرميت تيڠڬل اتو فرميت 
سچارا  ادالــه  فون  رومــه  كلوار  جك  كرجا، 
دان  فوليس  دتاهن  تاكوت  كران  برهايت٢ 
فطاين  انق  دليام  اين  أير،  كتانه  فولڠ  دهنرت 

دسان.
اورڠ كيت مالكوڽ،  يڠ دبرنكن  فكرجأن   
فكرجأن  اداله  كرجا  فرميت  مندافتكن  جك 
اورڠ عرب  انق٢  انتوق ممباوا  ممندو كريتا 
كسكوله. ايت سهاج فكرجأن يڠ اد. سدڠكن 
كيت  اورڠ  دالرڠ  ــه  ادال أليــن  فكرجأن٢ 

مالكوكنڽ كران مڽالهي اوندڠ٢. 
يڠ  مريك  فول  فنديديقكن  سڬي  دري   
فلواڠ  دبري  هاڽ  سعودي  نڬارا  وارڬ  بوكن 
منڠه  سكوله  سقدر  فنديديقكن  مندافت 
سهاج، سدڠكن دفريڠكت يونيربسيتي تيدق 
انق فطاين ماهو سمبوڠ بالجر،  دبرنكن دان 
مرص،  سفرت  ألين  كنڬارا٢  ترفقسا  مريك 

مليسيا دان سباڬيڽ.
دسعودي  تهاي  كونسول  فون،  باڬيامن   
كفد  فرتولوڠن  دان  بنتوان  ممربي  سنتياس 
فسفورت  ممبهاروي  سفرت  فطاين  انــق٢ 
فارا فتوڬس  اين  دامل ممربي راواتن.  راواتن 
كونسول  دري  دوقتور  ترماسوق  كصيحنت 
تهاي سڠڬوف داتڠ انتوق ممربي راواتن كفد 

فارا فساكيت درومه.

افكه ادنية انتوق كمبايل منتف دفطاين؟
يا تتايف، لبيه كورڠ ليم تاهون اكن داتڠ.    
ساي سوده فون ممبيل سبيدڠ تانه دكمفوڠ 
متفت  دان  رومــه  دديريكن  انتوق  رسوڠ، 
كاوان٢  منصيحة  جوڬ  ساي  القرآن،  تحفظ 
كتانه  فولڠ  انتوق  فرسيافن  ممبوات  سفاي 
أير فد سوات هاري ننتي دان مڠاجق مريك 
ممبيل تانه انتوق منديريكن رومه اتو متفت 

 .كرجا
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مريك يڠ بوكن إسالم )يهودي( سباڬي أيدوال 
كفد  مريك  ممباوا  مريك، سهيڠڬ  )إيكوتن( 

مڽليويڠكن دڠن أڬام إسالم.
إسالم  بوكن  يڠ  مريك  سفاي  يڠرتأخري:   
ميلودي  ماللوي  إسالم،  تنتڠ  مڠريت  دافت 
أناشيد، اين دأڠڬف جوڬ سباڬي ساتو جالن 

انتوق بردعوة.

فركتأن  بهوا،  منجلسكن  عرصي  سودارا   
عرب  كلمة  دري  بــرأصــل  ــت  اي مونشيد 
دري   the دان  يڠمڠلواركن،  يڠربمقصود 
منجادي  سفاي  دڬابوڠكن  إيڠڬريس،  كلمة 
دنيا  أروس  دڠن  سأمبڠ  دان  إينرتناشيونال 
دڠن  تڬوه  برفڬڠ  يڠ  اد  فندافت.  يڠربألينن 
سوارا  بهوا،  ممفرچيأي  ماسيه  يڠ  فامهمن 
ميوذيك اداله دالرڠ )حرام( دامل أڬام، دان اد 
دڠن  مڠأبايكنڽ، مك مدهمداهن  يڠ  ستڠه 
مونچولڽ أناشيد اين سموا فيهق اكن دافت 

مرنميا دڠن تنفا بنتاهن. 

مڽاتوكن اومة اداله تجوان يڠ سبرن.
سودارا برصي وانيت، مهاسيسوا تاهون٢   
راجابت  يونيربسيتي  ماليو  بهاس  جوروسن 
رامن  دأيرة  كاال  كمفوڠ  دري  برأصل   ، جاال 
فد  فمنڠ مونشيد ٢٠١٣  ويالية جاال، سالكو 

سنديري  ايبو  أسباب  بهوا،  بركات  اين  كايل 
برمينت  انتوق  ساي  مندوروڠكن  يڠ  جوڬ 
مرنجون  دافت  سهيڠڬ  اناشيد،  سوارا  دڠن 

كميدان اين.

برباف  مندافت  فرنه  ساي  اين  سبلوم   
ساڠت  يڠ  دان  فرتنديڠن،  دامل  فياال جوهن 
جوارا  دافت  ساي  يڠ  اداله،  هايت  ممواسكن 
فياال أنوڬراهن دري فرميسوري أڬوڠ دجامعة 

سوڠكالناكرين فطاين، فد ٢ تاهون يڠ اللو.

دڠن دافت جوهن فد هاري اين، سوده   
فستي مڠاملي كتابهن يڠ تيڠڬي دامل مڠهاديف 
فالتيهن،  ستيف  ددامل  كران  چابران،  ستيف 
دڠن  سامڠت،  كهيلڠن  تراس  جوڬ  كادڠ٢ 
كات٢ تڬوران دري ڬورو أسوهن، تتايف ايت 
برهرڬ  أمت  يڠ  علمو  دان  فڠاجران  سباڬي 

سكايل.

متن٢  دان  ســاي  ــي،  الڬ مڠاتكن  اي   
دافت فڠاجران برباف فركارا، يڠ تيدق فرنه 
رواڠ  منجادي  جوڬ  ديسيني  دان  دفالجري 
اد  باكد دان كبوليهن يڠ  انتوق منونجوقكن 

كفد مشاركة.
بهوا  كفد متن٢  مڽرو  إيڠني  ساي  أخريڽ   
اداله ساتو جالن دعوة  اين  فرڬريم مونشيد 
مڽوروه فركارا يڠ بأيك دان منچڬه فركارا يڠ 
موڠكر، ماللوي سوارا ميلودي أناشيد. تڬس 

 .برصي
 

The MUNSYID 2013 جوارا أناشيد
٦ جوالي ٢٠١٣م، ديونيربسيتي راجابت   
جاال مڠاداكن فرتنديڠن سوارا أناشيد، انتوق 
اين  فروڬريم  مودا،  أناشيد  فڽاڽي  منچاري 
سباڬي فرتام كايل دامل نڬري، يڠد إيكويت اوله 
فرست تأكورڠ دري ٥٠٠ اورڠ، ترديري دري 
أمفت اورڠ فڠاديل، سؤرڠ دري تهايلند دان 

تيڬ دري مليسيا.
باڬي  بارو  أجيندا  سباڬي  اين  فروڬريم   
أول  دفريڠكة  مندفرت  يڠ  متفنت،  مشاركة 
 ١٤ تيڠڬل  دفيليه  كمدين  اورڠ،   ٣٠ سباڽق 
اورڠ هيڠڬ تيڠڬل ٩ اورڠ يڠرتأخري، كمدين 
جوارا  منچاري  انتوق  الڬي  فيليهن  دبوات 
أناشيد، دان جوارا فد كايل اين جوڬ ترجاتوه 
دري  مهاسيسوا  وانيت،  برصي  سودارا  كفد 

راجابت جاال.
دأنتارا نام ٩ اورڠ يڠرتأخري اياله :  

١. عبداملبني  يان يا  
٢. فرقان  كولو راما  

٣. صفيان  ديڠ  
٤. عزمي  سويس   
٥. برصي  وانيت  

٦. أزهر  تاليق  
٧. أحمد  دويوڠ  

٨. نورالدين  داهيڠ  
٩. محمد  فأيذ  

سمبيلن اورڠ اين، سباڬي جوارا أناشيد   
ساتو  منجادي  منچنتوم  اكن  دان  أخري،  يڠرت 
كومفولن أناشيد يڠ تنفا ألة ميوذيك)أكافيال(.

سودارا عرصي قدري سالكو كتوا فلقسنأن   
بهوا،  بركات  اين،  كايل  فد  أناشيد  فرتنديڠن 
تجوان يڠ سبرن يڠد اداكن فرتنديڠن اين اد 

برباف فركارا:
 ٣ دكاواسن  رماج  فارا  كران  اوله  فرتام:   
ويالية فد ساعة اين، دفڠاروهي اوله فڽيباران 

ميديا يڠربچڠڬه دڠن أجران إسالم.
رماج  مرناجوي  دان  ممبينا  انتوق  كدوا:   
براد  سنتياس  مريك  أڬر  بأيك،  يڠ  كجالن 
ديواس  فد  كران  اوله  إســالم،  ڬاريسن  دامل 
كلمبه  ترجروموس  تله  مريك،  كباڽقكن  اين 
تنفا سدر، مڠيكويت جيجق لڠكه  كبوروقكن 

برصي  وانيت، جوارا داري راجابت جاال
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داليه بهاس كحروف جاوي اوله: عبد هللا وان احمد

ماسيه  كتهوي،  كيت  سفرت  دفطاين،   
بهاس  دامل  بچأن  باهن  سديكيت  ساڠت 
خصوصڽ  مشاركة،  ممباچ  مينت  ماليو، 
افبيل  رنده،  ساڠت  ماسيه  ماليو  بهاس  دامل 
فڠواسأن  سنديريڽ  دڠن  مك  فمبچأن  كورڠ 
ساڠت  جوڬ  ماليو  بهاس  دامل  كات  كوس 
سبواه  مڠحاصيلكن  دافت  باڬيامن  مينيم، 
مسكني  كيت  سكرياڽ  بأيك،  يڠ  توليس  كريا 
فربنداهرأن كات دامل بهاس يڠد توليس ايت. 
الم  چوكوف  ســوده  يڠ  سنديري  ساي   
برمالڠ ملينتڠ دامل دنيا جوناليس دڠن ميديا 
سكارڠ  سمفي  ايندونيسيا،  دان  ماليو  بهاس 
دوا  ترهادف  فڠواسأن  تيڠكت  تراس  ماسيه 

بهاس ايت ماسيه ترتيڠڬل جاوه.
تومبوه  دكاتكن  بوليه  ــات  ك ــوس  ك  
ساج  ستاهون  كالو  بايڠكن  هاري،  ستيف 
بهاس،  سسوات  فركمباڠن  مڠيكويت  تيدق 
منيڠڬلكن  تله  ترسبوت  بهاس  جاوه  بتاف 
تله  ترسبوت  بهاس  كالو  فول  باڬيامن  كيت، 

منيڠڬلكن كيت سالم ستڠه أبد؟
 DSJ مڽيمق أخبار سيناران سريي فالتيهن  
مناروه  ساي   )1434 )محرم  فرتام  ايدييس 
هارفن برس، سوات هاري كلق أخبار اين اكن 
بهاس  چيتق  ميديا  سبواه  منجادي  تومبوه 
سامكني  اكن  باهنڽ  فڽاجني  دفطاين،  ماليو 
براڬم دان فرواجهنڽ كيان مناريق تنتو ساج 

دفرسمبهكن دڠن بهاس يڠ بأيك دان سڬر.
بهوا   )optimis( اوفتيميس  تتف  ساي   
تروس  اكــن  ــاوي  ج توليسن  ماليو  بهاس 

تراللو  راسڽ  تتايف  فطاين،  دبومي  ايكسيس 
سوكر انتوق برديري دان برالري سجاجر دڠن 
رسومفون  دنڬارا٢  ماليو  بهاس  فركمباڠن 
سفرت ايندونيسيا، مليسيا، بروين دار السالم. 
ميديا  دڠن  ماليو  بهاس  هيدوف  كلڠسوڠن 
برتاهن،  دافت  اكن  موڠكني  جاوي  توليسن 
لڠكه٢  دامبيل  سڬرا  تيدق  كالو  تتايف 
ملبت  مك  كبكوان  ممچه  انتوق  فوسيتيف 
ألوڠ بهاس اين اكن سفرت حالڽ دڠن نصيب 

برباف بهاس دائرة دايندونيسيا.
فنليتني  اد  فرنه  افكه  تاهو  تيدق  ساي   
بهاس ماليو دكالڠن  فراتوسن فڠڬونأن  تنتڠ 
بــراف  سمفادن،  دســالتــن  ماليو  كــلــوارڬ 
فراتوسكه كات٢ درفد بهاس تهاي يڠ مرسف 
فرتوتوران  بهاس  )فربنداهرأن(  دامل  ماسوق 
سهاري٢ مشاركة ماليو فطاين؟ دسينيله تولق 
كتاهنن  مان  سجاوه  مڠتهوي  انتوق  اوكور 

بهاس ماليو فد ماس اكن داتڠ. 
دويالية٢ سمفادن سالتن، سامكني تيڠڬي   
سسؤرڠ مندافت فنديديقكن فورمال )تهاي( 
سامكني رنده قدر فڠڬونأن بهاس ماليو دامل 
ليكوڠن  دامل  ترماسوق  سهاري٢،  فرڬاولن 
كلوارڬ ماليو  بهكن سستڠه  تردكت،  كلوارڬ 
تهاي  بهاس  دامل  برچاكف  چندروڠ  لبيه 
دليكوڠن رومه تڠڬڽ، سام حالڽ دڠن كالڠن 

.ترفالجر دمليسيا دڠن بهاس ايڠڬريس

فسانن دري أحمد لطيف )٣(
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بكس فنوليس مجلة “أذان” كفد جنراسي مودا فطاني

ساي ايكوت ترهارو ستله مڠتهوي اد متن٢   
كوارتاوانن  سكوله  فروجيق  ماللوي  دسيني 
كرس  بكرج  يڠسدڠ   DSJ سالتن  سمفادن 
مودا،  انق  دكالڠن  وارتاوان  مالهريكن  انتوق 
أمفت  دامل  منوليس  ممفو  كلق  يڠد هارفكن 
مڠنتيسيفايس  انتوق  فروجيق  سوات  بهاس، 
)mengantisipasi( داتڠڽ ايري بارو دنيا تنفا 

سمفادن، يڠ سوده دامبڠ فينتو.
فرنه  جــوڬ  فڠكروسوس  ــارا  ف خبارڽ   
دار  دأچيه  مسسا  ميديا  كبرباف  بركونجوڠ 
اوفاي  دامل  فوسيتيف  لڠكه  سوات  السالم، 
تتايف  وارتاوانن،  چالون  فارا  كفد  منددهكن 
سكرياڽ  ممبنتو  باڽق  ايت  فندداهن  سموا 
ميديا  اد  تيدق  سنديري  كيت  دفرسكيرتان 
يڠ  سباڬيڽ  دان  مجلة  خبار،  سورت  مسسا، 
توليس  كريا  اتو  اسفريايس  مڽالوركن  دافت 

كيت.

أحمد   لطيف

سيال سمبوڠ دامل ايدييس سرتوسڽ

Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลายู



نواس مڠڬاڬلكن منوجو رومهڽ.
دامل فرجالنن، ابو نواس بركات دامل هايت   

ايڠكار  اين  بڬيندا  موڠكني  “باڬيامن   
جنجي، بأيكله اكو هاروس مندافتكن حق اكو 

يڠ تادي”

نــواس  ــو  اب هـــاري،  بــرباف  سلڠ  ستله   
مڠهادف راج هارون الرشيد. ابو نواس مڠوندڠ 
راج انتوق جاموان ماكن٢ درومهڽ، راج هارون 

فون مرنميا اونداڠن ترسبوت.
مونچول  سوده  نواس  ابو  سكايل  فاڬي٢   
برسام  راجڽ  منجمفوت  تجوان  دڠن  دإستنا 

رومبوڠن كراجأن.
دتڠه فرجالنن، ابو نواس مينتأ ايذين كفد   
اد  االسن  دڠن  مريك  مندهولوي  انتوق  راج، 
مڽيفكن  تراوتام  دكرجاكن،  هاروس  يڠ  حال 

حال فڽمبوتن مريه كفد راجڽ.
تيدق برباف الم كمدين، ابو نواس سوده    

براد دمتفت فيستا 
“أيوه...چفتله ديريكن خيمه”  

ترياق ابو نواس كفد مريد٢ ڽ، ابو نواس   
منجادي  كأدأن  اڬر  ڽ  مريد٢  مڽوروه  روفڽ 
يڠمڽالكن  ادفول  ننتي،  فڽمبوتن  دامل  سيف 
فريوق٢  اد  كمدين  برس،  فوهون  دباوه  ايف 

يڠتله داييس دڠن داڬيڠ دان دڬنتوڠ دداهن٢ 
فوهون ايت.

رومبوڠن  دان  الرشيد  ــارون  هـ راج   
موألي  نواس  ابو  بربوال،  سجنق  ستله  داتڠ 
برچريتا ماچم٢ اڬر راجڽ منجادي سنڠ، كران 
ترليهت  هارون  راج  ايت،  بربوال  كعشيقكن 
راس  سوده  الفر  راس  فرتندا  فروت  ممڬڠي 

دتوبهڽ.
“واهي ابو نواس، مان ماكننڽ؟” تاڽ راج  

فانسڽ،  سكايل  ملنب  افيڽ  بڬيندا،  “صرب   
فدحال سجق دري فاڬي تادي دڽالكن” جواب 

ابو نواس 
“ايف جنيس اف ايت، ملنب سكايل فانسڽ،   

چوب انرت اكو ددافور” كات راج
ستله تيبا ددافور، سڠ راج مراس ساڠت   
يڠ  ماكنن  اد  تيدق  نامون  ايف  اد  هريان كران 

سدڠ دماسق
“مان ماكننڽ؟” تاڽراج  

فوهون”  داهن  دأتس  اد  بڬيندا،  “ايت   
جواب ابو نواس سمبيل منونجوق فوهون

دافت  موڠكني  باڬيامن  ســاج،  “فنتس   
ماتڠ، كالو يڠد ماسق دأتس سان، سدڠكن افڽ 
اد دباوه، تراللوجاوه جارقڽ” كات راج كهريانن
كو  حال  سوات  دڠن  بڬيندا  ساج  “سام   
اين  كو  توبه  باڬيامن  اللو،  يڠ  هاري  برباف 
دهاڠتكن اوله چهاي يڠرباد دكجاوهن” اوچف 

ابو نواس منجلسكن.
ساج  لڠسوڠ  الرشيد  هــارون  راج  سڠ   
اي  ترسبوت،  نواس  ابو  فركتأن  مندڠر  ترتاوا 
كمدين ممرينتهكن ساله سؤرڠ فڠوالڽ انتوق 
ممربيكن هديه برليفت٢ كايل دري يڠفرنه اي 

جنجيكن كفد ابونواس .

 .سالمت له ابونواس  

ابو نواس :
 ممبالس تيفوان راج

فد سوات مامل يڠ ساڠت ديڠني، ابو نواس   
داوندڠ اوله راج هارون الرشيد انتوق منامنيڽ 
بربوال، تتايف فد ساعة سدڠ بربوال ايت مراس 

سجوق، تيبا٢ سڠ راج برتاڽ كفد ابو نواس
بولت٢  تلنجڠ  ماوكه  نواس،  ابو  “واهي   

دأتس أتف مامل اين؟”
“ترڬنتوڠ هديه ساج، فادوكا” جواب ابو   

نواس
“بأيكله اكو اكن بري 500 درهم، بيال ماو   

ملقسناكنڽ” جلس راج
نواس سڬرا  ابو  ايت،  دڠن هديه سبرس   
ساج ممبواڠ فكاين ساتو فرساتو، موألي دري 
فكاين أتس هيڠڬ فاكاين باوه، ستله سلوروه 
باڬني باجوڽ دلفس، سلنجوتڽ ابو نواس نأيك 
راس  دسان.  دودوق  دان  أتف  أتس  منوجو 
نواس  ابو  كوليت  منوسوق  ساڠت  سجوق 
ساممل، دان بارو منجلڠ صبح ابو نواس تورون 

كباوه. 
“واهي فادوكا، مان واڠ يڠ فادوكا جنجيكن   

كفدكو؟” تاڽ ابو نواس
يا،  بڬيني  نواس،  ابو  واهي  دولو  “صرب   

ساممل اف يڠتله اڠكو ليهت” تاڽ راج
“همب تيدق مليهت اف٢ توانكو، هاڽ   
سربكس چهاي يڠ منفق دري كجاوهن ساج” 

جواب ابو نواس
“كالوبڬيتو، اڠكو تيدق برحق مندافتكن   
ايت”  چهاي  اوله  دهاڠتي  اڠكو  كران  هديه 

كات راج
“واه...باڬيامن بڬيتو فادوكا، همب ساممل   

همفري مايت كديڠينن ايت” كات ابو نواس
اكن تتايف سڠ راج تيدق ماو مندڠر دري   
نواس  ابو  مڽوروه  راج  سڠ  بهكن  نواس،  ابو 
يڠ  كأدأن  دڠن  كرومهڽ،  فولڠ  سڬرا  انتوق 
ماسيه سجوق درستأي راس سديه، اخريڽ ابو 
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كليق

ده!!

اديق.........؟؟
ڬورو تأحاجر ك؟ ماچم 
مان بيال سمفي درومه؟

چئي ديڠ

اوه

انقكو!!

متمت

สวัสดี

ครับ

คุณพ่อ
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مت تركجوت
أ
راس حيران ا

ساوه ~ ساوه فنوه رومفوت فنجڠ

برهرڬ
أ
سمق بلوكر تانه تا

كمان فنانم فادي كو  يڠ بوديمان؟

مس
أ
دولو تانه كو سوبور برهيجو ا

چوكوف ماكن بركاي راي

ي اليو دان مالس
أ
ماليو موال

فمودا برخيال دڠن تيفو دان داده

فمودي ڬيالچنتيق كـفلسوان بالك

نمفق لوارڽ موليق تافي دالمڽ بوسوق

ماليو
اوله: فوذان  چيئ وي

اورڠ توا طمق هياسن دنياوي مسكين

ماليو كو سوده بروبه قبلة

راجين ڬاڬه سوده همفير فونه

بيسوق، اف اكن ترجادي؟

ماليو اكن لڽف دري بومي ماليو

ترياق دان مناڠيسله سمفي توبيق تانه

ماليو اكن هنچور سالڬي ماليو مالس.

.........

فتيقكن دري : فوذان چئ وي، موتيارا دالم 

سلوقكن، كومفولن ساجق ٢٠٠٣~٢٠٠٩

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

เพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู

اخبار سيري فالتيهن، 
ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو 4

نــڬــارا  وارڬ  فــرڬــابــوڠــن  ــون  ــوف ول  

 )ASEAN Community( ــيــان  �أ�س

�أولڽ  تهل د تڠڬوهكن الڬي 1 اتهون، فد 

د�أليه  م.  جنواري 2015  بولن  فد  دتنتوكن 

كسداران  تتايف  ديسسميرب 2015م.  كبولن 

تيدق  �التن  دمسفادن  فــنــدودوق  ابڬــي 

�وا�ستا  �كوهل  دامل  ــراواتم  ت ككوراڠن، 

ا�الم اتو �كوهل فندق.  

فد ماس يڠ تهل اللو، ابڽق �كوهل٢ يڠ   

تهل براو�ها مڠادكن برابڬي٢ كڬياتن، اونتوق 

فرهاتني فالجر  مناريق  مڠكميفينكن �وفاي 

�أ�سيان،  وارڬ  فر�اتوان  تنتڠ  ممفالجري 

معهد  مؤ�سة  �كوهل  دڠن  جوڬ  بڬيتو 

الثقافة الا�المية فومبينج )فندوق فومبيڠ(. 

يڠ براو�ها �وفاي ممربي اديق فالجر دافت 

دڠن  �أ�سيان،  يسسو  اإ دڠن  بركن�أن  اتهو 

دامل  فنتس  د�أتــس  كڬياتن  برابڬي  مڠادكن 

�اتو فراي�أن �وكن واران اتهونن، اكيل يڠك 

43 فد تڠڬل7-4 �سيتتميرب 2012م.

كڬياتن تر�سبوت تهل مڠادكن فرتنديڠن   

فرابحنث دامل اتجوق "�أ�سيان ممربي ف�أيدة اتو 

تيدق ابڬي انق ماليو مسمل" �ودارا صيف 

ادلين �ولوڠ �الكو فهيق يڠ مناواركن دان 

�ودارا فوزان اوما �الكو مفبڠكڠ، �وا�ان 

هيبت  بڬيتو  دڠن  برلڠسوڠ  ايت  فردبنت 

�اكيل، دتڠه٢ �وروقكن راتو�ن فالجر 

دان تيتيسن اير هوجن.

�الكو  �ولوڠ  ادلين  صيف  �ــودارا   

�سوڠڬوهڽ  هبوا  مڠاتكن،  مفبڠكڠ  كتوا 

يڠبرس٢  اد 3 جتوان  ايت  �أ�سيان  مفبوكأن 

ممبوات  اكن  يڠ  �و�سيال  د�ڬي  ي�أيت، 

بوكن  يڠ  اورڠ  دڠن  برحصابة  دافت  كيت 

هيدوف  چــارا  اتهــو  دافــت  كيت  مسمل، 

فنتيڠ �اكيل، كيت دافت  فاليڠ  يڠ  مريك، 

مڠڬونكن كسمفاتن اين بيار مندافت ف�أيدة 

كيت  دڠن �سباڽق موڠكني، �فرت جك 

كيت  ا�ــالم،  اڬام  كب�أيككن  تنتڠ  برفيكري 

دافت مڽرو مريك �وفاي مملوقكن ا�الم.

كران  فوليتيك  د�ڬي  اداهل،  كدوا  يڠ   

اكن  جوڬ  �أ�سيان  كداتڠن  دڠن  اكدڠالك 

دافت  كيت  نڬري  دامل  فوليتيك  ممبواتكن 

بروبه كأره يڠ لبيه ب�أيك. 

د�ڬي  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 �أ�سيان اين، فسسيت اكن 

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

ادلين.

ــا، �الكو  ــوزان اومـ ــي �ـــودارا فـ ابڬ  

دتيليق  جك  هبــوا  منجواب،  مفبڠكڠ  كتوا 

د�ڬي  ملهيت  دافــت  كيت  هالويس  دڠن 

اكن  �أ�سيان  داتڠڽ  جك  ميثالڽ،  �و�سيال 

برڬاولن  دافت  اڬام  بڠسا،  �تيف  ممبوات 

ايت  اوهل  ابتسن،  تنفا  بيبس  �چارا  دڠن 

اجران  اوهل  يڠدچڬه  اداهل �وات  اين  حال 

ا�الم .

نڬارا  �تيف  فــول،  ايكونويم  ابڬــي   

اوهل  بيبس،  �چارا  دڠــن  برنياڬا  دافــت 

منميبولكن  بوليه  اكــن  موڠكني  يڠدمكني 

فرنياڬ�أن يڠربچڠڬه دڠن ا�الم.

ــو الڬـــي كــيــت چـــوب لهيت،  "�ــات  

هباس  ڬــون  تيدق  �أ�ســيــان  الڬــو  كنافكه 

ماليو، �دڠكن كباڽقكن نڬارا �أ�سيان اين، 

مننجوقكن  ايت  ماليو،  هباس  مڠڬونكن 

هبوا، فسسيت اد مريك يڠ براد د�سباليق حال 

اين، �بب ايت ڬابوڠن نڬارا �أ�سيان اين 

اداهل �وات كبوروقكن ابڬي كيت"

دري  فنداڠن  �سهباڬني  اداهل  ايــت   

�أ�سيان،  ترهادف  فومبيڠ  فندق  فالجر 

كڬياتن  كتواهباڬني  يو�ف  عبدهللا  �أ�ستاذ 

فالجر �كوهل فومبيڠ مڠاتكن هبوا كڬياتن 

دافت  فالجر  ممربي  �وفاي  برجتوان  اين 

مالتيه ديري �وفاي براين برفيداتو دهدافن 

خاليق رايم.

الڬي  مڽاتكن  يو�ف  عبدهللا  �أ�ستاذ   

�أ�سيان  دڠن  يڠربكن�أن  جــودول  ابڬي  هبوا 

تنتڠ  اتهــو  ــت  داف فالجر  �وفاي  ــت،  اي

�أ�سيان ماللوي فرابحنث دان جوڬ مسوڬ 

اكن  يڠ  نتيجه  تنتڠ  مڠريت  دافــت  فالجر 

برالكو �ستهل �أ�سيان دموالكن.

ــوزان  ف دان  ادليـــن  صيف  �ـــودارا   

�الكو مفباحنث بردوا مڠاتكن هبوا فرابحنث 

دامل حال اين ممنهبكن فڠهتوان تنتڠ �أ�سيان، 

هبوا  كيت  مڠاجركن  دافــت  اواتم  فاليڠ  يڠ 

فر�سيافن  ممــبــوات  ــن  اك كيت  ابڬــانــكــه 

.ترهادف كداتڠن �أ�سيان

)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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