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Budu Little ศิลปินแห่งปาตานีผู้ใฝ่ฝัน
สันติภาพ เนื้อเพลงจากบทกวีช่ือ 13 
Feb “จะขอข้อความบนเฟสบุ๊คมาแต่ง
เป็นเพลง เพราะเชื่อว ่า คนโพสต์
ต้องการสื่อถึงอะไรบางอย่างให้รับรู้”

เมื่อ “อาบูนาวัส” ไม่อยากได้ของขวัญ
จากพระราชา  "ภาษามลายู ทางน�า
ชวีติ" บทความใหม่จาก อ.ฮาร่า ชนิทาโร่ 
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اوله: محمد بن يوسف درامي

فرجواڠن بهاس ماليو ٧٠ تاهون دفطاني

بهاس  سموال  ممرتابتكن  انتوق  فرجواڠن   

سمنجق  دفطاين،  تاهون   ٧٠ سالم  برتروسن  ماليو 

زمان توان ڬورو حاج سولوڠ عبدالقدير، توكوه يڠ 

بهاس ماليو  منجاديكن  انتوق  تونتوتن  مڠموكاكن 

زمان  سهيڠڬ  فطاين،  دبومي  رسمي  بهاس  سباڬي 

فراكومونيتي أسيان فد ماس اين.

ماليو سموال  بهاس  ممرتابتكن  انتوق  “اوسها   

دفطاين، دموالكن فد ٧٠ تاهون يڠ اللو اوله توان 

فد  اڬام  فميمفني  عبدالقدير،  سولوڠ  حاج  ڬورو 

كفد  فركارا   ٧ تونتوتن  مڠموكاكن  يڠ  ايت  زمان 

كراجأن تهاي بركنأن دڠن فڽلسني كونفليك دفطاين، 

تتايف تيدق دترميا اوله كراجأن” 

يڠرب  فركارا   ٢ تردافت  ايت،  فركارا   ٧ أنتارا   

كأينت دڠن إيسو بهاس ماليو، يأيت تونتوتن انتوق 

دامل  فڠنرت  بهاس  سباڬي  ماليو  بهاس  منجاديكن 

سيستيم فنديديقكن، دان ساتو الڬي تونتوتن اياله 

انتوق منجاديكن بهاس ماليو سباڬي بهاس رسمي 

دسمفيڠ بهاس تهاي انتوق كاواسن فطاين.

براد  دفطاين  ماليو  بهاس  فڠڬونأن  “كيني،   

دان  كانق٢  سهيڠڬ  تروق،  ساڠت  يڠ  تاهف  فد 

رماج تيدق دافت مڠريت بچأن خطبة بهاس ماليو. 

فرسوألنڽ، افكه يڠ تله ترجادي دڠن بهاس ماليو 

دفطاين سالم اين؟”

كموكاكن  يڠد  برس  فرسوألن  ساتو  ساله  اين   

ملباڬ  كتوا  چيئ،  تڠكو  بن  عاريفني  تڠكو  اوله 

فڠاره ستيشني دان راديو بهاس ماليو دامل اوچافنڽ، 

سمفنا فمبوكأن فوروم علمية يڠ برتاجوق “بهاس 

دامي” فد ٢٤ سيفتيمرب  فروسيس  إيرا  دامل  ماليو 

مدرسة  انجوران  فطاين،  إيس  يس  دهوتيل   ٢٠١٣

كوارتاوانن سمفادن سالتن، يڠد حاضريي اوله كريا٢ 

١٠٠ اورڠ فرست.

داسر كراجأن بركنأن دڠن بهاس ماليو. 
ترهادف  تهاي  كراجأن  فڠإعطرافن  سبرنڽ،   

فنومبوهن  كفد  ترحد  هاڽ  بوكن  ماليو،  بهاس 

دتينجاو  جك  مالهن  سهاج،  ترسبوت  بهاس  بدان 

سوده  كراجأن  بهوا  ددافتي  اين،  بارو٢  فركمباڠن 

بهاس  فڠڬونأن  منيڠكتكن  انتوق  دارس  مڠمبيل 

ماليو دفطاين.

يڠربكنأن،  فيهق  اوله  دالكوكن  تله  يڠ  اوسها   

فنومبوهن  ترماسوق  فركارا،  فلباڬي٢  مرڠكومي 

تيليويشني بهاس ماليو ٢٤ جم دان فڠڬونأن بهاس 

فافن٢  دان  كراجأن  أجينيس  نام  فافن٢  دامل  ماليو 

نام٢  مڠوبه  انتوق  چادڠن  ادجــوڬ  راي.  جالن 

كمفوڠ يڠ دبريكن اوله فيهق بركواس.

سألين ايت، فيهق يڠرب كنأن جوڬ تله مڠادكن   

انتوق منيڠكتكن كواليتي بهاس  فلباڬي كورسوس 

ماليو، تراوتامڽ انتوق ڬورو٢ بهاس ماليو دان فارا 

فڠامل ميديا.

ولو باڬيامن فون، باڽق رانچاڠن راديو بهاس   

كرب  كراجأن،  فيهق  اوله  كنداليكن  يڠد  ماليو 

كايل دكريتيك تنتڠ فڠڬونأن بهاس ماليو يڠ كورڠ 

بركواليتي.

كچتوسن أسيان
كراجأن تهاي جوڬ هاروس مڠإعطراف بهاس   

ماليو سباڬي جايت ديري اورڠ ماليو متفاتن أتس دوا 

سبب بريكوت.

كومونيتي   ٢٠١٥ تاهون  فد  كران  فرتام،   

أسيان يڠ ممبوليهكن فرفينداهن تناڬ كرج دان 

أنتارا  كڽتأن.  منجادي  اكن  بيبس  سچارا  بارڠن 

فندودوق كومونيتي ترسبوت، رسامي٣٠٠  جوت 

اورڠ برتوتور بهاس ماليو. تنتوڽ فڠواسأن بهاس 

ماليو دڠن بأيك اكن ممنفعتكن نڬارا.

فرڬولقكن  ترچتوسڽ  سبلوم  ولوفون  كدوا،   

بهوا  برأڠڬافن  متفاتن  مشاركة   ٢٠٠٤ تاهون  فد 

اوله  دسببكن  دفطاين  ماليو  بهاس  كموندوران 

سيكف كراجأن سنديري يڠ أڠڬن مڠإعطراف بهاس 

مڠڬوناكن  متفاتن  اورڠ  ممقسا  سباليقڽ  ماليو، 

منجادي  تله  سدمكني  كأدأن  سهاج.  تهاي  بهاس 

ساله ساتو فكتور دامل فرجواڠن بڠسا ماليو فطاين 

تهاي  كراجأن  دمكني،  دڠن  تهاي،  كراجأن  مننتڠ 

ساله  سباڬي  ماليو  بهاس  مڠإعطراف  سهاروسڽ 

ساتو لڠكه فڽلسني فرڬولقكن دفطاين. 

دفطاين  ماليو  بهاس  منيڠكتكن  انتوق  اوسها   

فرتوبوهن  اوله  تراوتامڽ  دموالكن  فون  سوده 

مشاركة ماداين دان جوڬ ميديا.

 

مسأله دامل فموليهن بهاس ماليو.
ماليو  بهاس  منڬقكن  انتوق  اوسها  نامون   

ماس  فد  كران  الم،  يڠ  ماس  مڠمبيل  اكن  دفطاين 

اين فڠڬونأن بهاس ماليو دفطاين ترفقسا مڠهاديف 

باڽق مسأله. ساله ساتو سببڽ اداله كتيادأن ميديا 

سنتياس  فطاين  ماليو  اورڠ  سباليقڽ.  ماليو.  بهاس 

دددهكن كفد ميديا بهاس تهاي سهاج.

اوله سبب ايت، تردافت فڠڬونأن بهاس ماليو   

يڠ تيدق بتول دكالڠن جرنايس مودا. مريك رسيڠ 

منچمفور ادوقكن كات٢ بهاس ماليو، كران تيدق 

الڬي مڠنايل إصتالح بهاس ماليو. جك دفرهاتيكن 

كات٢  مڠڬوناكن  مريك  ولوفون  ايتڽ،  سرتاكتور 

ماليو، تتايف سوسونن أيتڽ مڠيكويت أية بهاس تهاي، 

بوكن الڬي بهاس ماليو.

جوڬ  توليسن  بهاس  دامل  سهاج،  ايت  بوكن   

تندا  فافن  تردافت  ميثالڽ،  مسأله  باڽق  تردافت 

فركتأن  تنتوڽ  كامكان،  يڠرببوڽي  جاوي  برتوليسن 

سهاج،  فطاين  ماليو  اورڠ  اوله  دفهمي  بوليه  اين 

يڠ  تهاي  بهاس  درفد  دأمبيل  اين  إصتالح  كران 

برمقصود جواتن كواس.

چونتوه يڠد سبوت دأتس اين هاڽ مروفاكن   

ساله ساتو چونتوه فڠڬونأن بهاس ماليو فطاين يڠ 

انتوق  منورون.  سامكني  هاري  سامكني  كواليتيڽ 

ماليو  ديري  جايت  سباڬي  ماليو  بهاس  منجاديكن 

فطاين يڠ سجايت دان جوڬ سباڬي ألت كومونيكايس 

يڠ بركسن دامل دنيا اسيان، سموا فيهق هندق له 

بهاس  فڠڬونأن  منيڠكتكن  انتوق  تناڬ  مڠيمبليڠ 

.ماليو يڠرب كواليتي

ماليو  فوستاك  دان  بهاس  ديـــوان 

سيڠ،  چاي  چاتورون  توان  تهايلند، 

مرسميكن  تله  فنديديقكن،  منرتي 

ديوان بهاس دان فوستاك ماليو تهايلند 

سچارا رسمي، يڠد كتوأي اوله، دوقتور 

أوكتوبر ٢٠١٣  حاميديڠ سأنو، فد ١٢ 

برمتفت دهوتيل يس.إيس. فطاين. ڬمبر: توان دانيال  توان مريڠيڠ
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اوله: محمد بن يوسف درامي
ميديا بهاس ماليو فمڠكيڠ كدامين

www.facebook.com/wewatch : ڬمرب دري

كمفوڠ  سموا  اللو،  يڠ  تاهون   ١٠٠ فد   
كيني  ماليو.  بهاس  مڠڬوناكن  ستول  دوالية 
ماسيه  يڠ  سهاج  كمفوڠ   ١٣ كريا٢  تيڠڬل 
سوده  ماليو  بهاس  ولوفون  ماليو.  بربهاس 
فڠڬونأن  تتايف  أنتارابڠسا،  بهاس  منجادي 
بركوراڠن.  سامكني  دفطاين  ماليو  بهاس 
كراجأن جوڬ دسارانكن أڬر لبيه رسيوس دامل 
كران  ماليو،  بهاس  طراف  منيڠكتكن  اوسها 
إيسو بهاس ماليو مروفاكن ساله ساتو فكتور 

يڠ مڽببكن فرڬولقكن دفطاين. 

“جاڠن بربوهوڠ بهوا، مريك ايت اورڠ تهاي،
فڠاره  اوسها  ستيا  سودسوڠ،  تهاوي   
سالتن  سمفادن  واليــة  فنتدبريان  فوست 
فردانا  بكس  اوچافن  ممتيك  جوڬ  تهاي، 
فرڬوروان  دمكتب  فراموت،  خكريك  منرتي 
جاال فد ١ فيبواري ١٩٧٦، يڠ بربوڽي "جاڠن 
بربوهوڠ بهوا، مريك ايت اورڠ تهاي، كران 

سبرنڽ مريك اياله اورڠ ماليو"
"تيدق فرلو دفرسوألكن الڬي، كران كيت   
سوده بربوهوڠ بهوا مريك اياله اورڠ تهاي، 
سدڠكن فد حقيقتڽ مريك اياله اورڠ ماليو. 
مسألهڽ فد كيت، كران كيتله يڠ منيمفوكن 

مريك سالم اين"
"كيني كيت هاروس مڽوكوڠ كماليوانڽ،   
بڠسا  سباڬي  ديريڽ  جايت  مڠكلكن  دڠن 
اورڠ  سفرت  مريك  مالين  فرلو  كيت  ماليو. 

تهاي يڠربأڬام بوذا يڠ تيڠڬل دفطاين"
بكس  كات٢  ممتيك  سودسوڠ،  تهاوي   
دتاڽ  كايل  كرب  كران  ترسبوت  منرتي  فردانا 
مسأله  مڽلسيكن  انتوق  چــاراڽ  باڬيامنكه 

فرڬولقكن دفطاين.
فندودوق  كهندق  مكني،  يڠد  ــه  "اول  
فندودوق  دان  داوتامكن،  هاروس  متفاتن 
متفاتنله يڠ هاروس مأمينكن فرانن اوتام دامل 

فڽلسني مسأله" 

 فڠڬونا بهاس ماليو دفطاين سامكني بركوراڠن
ماليو  بهاس  فنرشح  چينتارو،  ــارا  ه  

ناكرين  سوڠكال  دجامعة 
مڠاجر  بليو  بركات،  فطاين، 
بهاس  سباڬي  ماليو  بهاس 
سفرت  ســام  أنتارابڠسا، 

بهاس إيڠڬريس.
دهولو  ــان  زم فد  چينتارو،  مــنــوروت   
اورڠ٢ ماليو دوالية سڠڬورا دان والية ستول 
بهوا  ددافتي  تتايف  ماليو،  بهاس  مڠڬوناكن 
دوالية  تراوتام  منورون،  سامكني  فڠڬونأنڽ 
سموا  اللو،  يڠ  تاهون   ١٠٠ فد  كران  ستول، 
تتايف  بربهاس ماليو،  كمفوڠ دوالية ترسبوت 
كيني هاڽ تيڠڬل ١٣ بواه كمفوڠ سهاج يڠ 

ماسيه بربهاس ماليو. 

ميديا سباڬي ملبڠ جايت ديري ممبينا فردامني
محمد أحمد، أهل جواتن كواس ياياسن   
كبودايأن إسالم سالتن بركات، كراجأن هاروس 
اورڠ  سفاي  رسيوس  يڠ  سوكوڠن  ممربيكن 
ماليو،  بهاس  مڠڬوناكن  دافت  فطاين  ماليو 
ماليو  بهاس  فڠڬونأن  بيدڠ  فلواسن  كران 
أمت مستحق  يڠ  مروفاكن ساله ساتو رشط 
دامل مڽلسيكن مسأله فرڬولقكن دفطاين. جك 
باڬيامنكه  سمفيت،  برفيكريان  تهاي  كراجأن 

كيت دافت ممبينا كدامني يڠربككالن؟
فلواڠ  كيني  ــي،  الڬ محمد  مــنــوروت   
بهاس  مڠڬوناكن  انتوق  متفاتن،  اورڠ  باڬي 
اياله  فرسوألنڽ  لواس،  تربوك  سامكني  ماليو 
باڬيامنكه كيت ممنفعتكن فلواڠ اين انتوق 
ميديا  كران  ماليو،  اورڠ  ديري  جايت  ممبينا 
ماليو  بهاس  طرف  منيڠكتكن  دافت  چيتق 
بهاس  كفد  فرچاكفن  بهاس  سقدر  درفــد 
اين  ماس  فد  فــون،  باڬيامن  ولو  توليسن، 
ماسيه  ماليو  بهاس  چيتق  ميديا  فڠحاصيلن 

براد فد تاهف التيهن.
بهاس ماليو يڠ دڬوناكن دفطاين، تراوتامڽ   
بهاس  اداله  تاديكا  سكوله  دامل  دڬوناكن  يڠ 
ماليو دايليك فطاين، يڠ تيدق دافت دفهمي 
اوله مشاركة مليسيا دان إندونيسيا، اوله ايت 

اداله منجادي تڠڬوڠجواب باڬي سموا اورڠ 
ماليو فطاين انتوق مڽلسيكن مسأله ترسبوت.

فرلو ادميديا چيتق دان ميديا إيليكرتونيك
محمد ناواوي مامأ، فنرشح بهاس ماليو   
چيتق  ميديا  بركات،  جاال  راجابت  دجامعة 
سيناران  أخبار  سفرت  متفاتن  ماليو  بهاس 
كفد  تيدق سمفي  فوكوس رومي  أخبار  دان 
كيت  باڬيامنكه  فرسوألنڽ  عــوام.  مشاركة 
كفد  ايــن  چيتق  ميديا  مڽمفيكن  ــت  داف
بهاس ماليو دافت  مريك، كران ميديا چيتق 
مڠهيدوفكن كمبايل سواسان فڠڬونأن بهاس 

ماليو سموال.
چابڠ  ساتوالڬي  ناواوي،  أحمد  منوروت   
ميديا يڠربفرانن فنتيڠ، دان موده دسمفيكن 
ممرتابتكن  ڬوس  سكايل  عوام  رعيت  كفد 

بهاس ماليو اياله تيليويشني.
بهوا  ممفستيكن  هاروس  كيت  ايت،  سألين 
اداڽ فارسان كرج باڬي فارا ڬرادوان جوروسن 
بهاس ماليو يڠ جوملهڽ سامكني باڽق، سفاي 

مريك لبيه برموتيوايس دامل فالجرانڽ.

ميديا هاروس مڠريت فروسيس دامي
متفاتن،  ــاوان  وارت مريڠيڠ،  دانييا  توان   
ماليو  يڠرببهاس  سموااورڠ  بوكن  بركات، 
دڠن بأيك بوليه منجادي جوروهيبه يڠ بأيك، 
مڠنداليكن  دافــت  يڠ  جوروهيبه  تراوتام 
سبواه رانچاڠن راديو دتڠه٢ كأدأن كونفليك. 
مريك جوڬ ممرلوكن كربانني رست كفهامن يڠ 
فردامني  كران  دامي،  فروسيس  مڠنأي  جلس 
رانچاڠن  فڠندايل  بارو.  يڠ  فركارا  مروفاكن 
جوڬ مستي سنتياس منچاري معلومات دري 

.سامس كسامس
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اوله: رحيمة  حيم مد

بودو ليتتال، فڽاڽي چينتا دامي، ممتيق إيسي كات٢ 
دري المن فيسبوك منجادي الڬو، فرچاي حسرت مريك 

جوڬ إيڠين مڽمفيكن معنى سسوات كفد عموم.

بودو ليتتال، فڽاڽي چينتا دامي

جك دسبوت “ذالكفل كامي” تيدق باڽق   
ساله  اي  بهوا  دسبوت  ولوفون  مڠنلڽ،  يڠ 
سوكريالوان  جاريڠن  كرج  تناڬ  دري  ساتو 

مهاسيسوا فطاين، جوڬ جارڠ دكنل.
بودو  اداله  دي  بهوا  مڽبوت  جك  تتايف   
فڽاڽي  اداله  دي  تأكنلڽ،  يڠ  جارڠ  ليتتال، 
يڠ  فمينتڽ  تراوتام  كدامني،  انتوق  متفاتن 
اداله  دي  كران  فيسبوك،  المن  دامل  سجايت 

فڽاڽي الڬو ١٣ فيبواري.
إييس الڬو ترسبوت دأمبيل دري فوييس   
عبدالله وان أحمد، يڠد توليس بيسوق هاري 
شهيد   ١٦ ڬوڬوران  فريستيوا  برالكو  ستله 
 ،٢٠١٣ فيبواري   ١٣ فد  مامل  كهنيڠن  دوقت 
برأوسها  برسنجات  سفاسوقكن  اد  مان  يڠ 
يڠ  ألوت،  تنرتا  كيم  كدامل  مامسوقي  انتوق 
يڠ  نارتيوات،  ويالية  باچوق  ددأيره  برتافق 
مڠڬوڬوركن ١٦ شهيد،  مت رسول چنرتاوادي 

ساله ساتو دريڽ.
سكايل  تــرفــوفــوالر  ترسبوت  فــويــيس   
دسمفادن سالتن اين، ستله دجاديكن سبواه 

ميلودي الڬو.
ايت،  فوييس  دباچ  كتيك  بركات،  ذالكفل   
يڠرتكندوڠ  كات٢  دڠن  ترفيكت  ساي  هايت 
جك  باڬوس،  چوكوف  ساڠت  معني  دداملڽ، 
دجاديكن سبواه الڬو تأفرلو دفربأيكيكن الڬي.

ميلودي،  بواه   ٤ فوڽأي  سوده  “سكارڠ   
بركنأن  فرتام  يڠ  الڬو  ماليو،  بربهاس  سموا 
يڠد  روهيڠيا  مسلم  ســودارا  نصيب  دڠن 
ايت  الڬو  ٢٠١٣م.  تاهون  أول  فد  تربيتكن 
يڠ  تتايف  عبدالله،  فوييس  دأمبيل دري  جوڬ 

فاليڠ فوفوالر اداله ١٣ فيب.”
أمبيل  اكن  ساي  اين  سلفس  “موڠكني   

فيسبوك  دالمن  سياركن  يڠد  كات٢  فوييس 
انتوق منجاديكن الڬو، كران ساي فرچيا بهوا 
اوله  دكتهوي  انتوق  برحرست  جوڬ  مريك 

مشاركة عموم.
ذالكفل بركات الڬي، ساي موألي مڽاڽي   
ناكرين  كتيك ماسيه بالجر دجامعة سوڠكال 
هادياي، كتيك ايت ساي بركسمفاتن برمأين 
كڬياتن،  مڠاداكن  كتيك  الڬو  مڽاڽي  كيتار، 
ستله تامت فڠاجني برفلواڠ برڬاول رامه مرسا 
دڠن أبڠ٢ يڠربڬرق انتوق مشاركة، دڠن اين 

برفلواڠ باڬي ساي دافت مڽاڽي الڬو كمبايل.
“باڬي فنداڠن ساي، ستيف كونفليك يڠ   
برالكو تأكريا دمان٢ متفت ددنيا، فستي اداڽ 
ميلودي الڬو يڠ منچريتاكن تنتڠ كجادين يڠ 
منچيفتا  يڠ  اد  دفطاين،  جوڬ  بڬيتو  ترتنتو، 
دڠن  تتايف  دڠنڽ،  يڠربكنأن  الڬو  دان  إييس 
سچارا ترسمبوڽي)باوه تانه(، تتايف ساي إيڠني 

مڠموككن دڠن سچارا تربوك”
سمفي  دكلواركن،  فيب   ١٣ الڬو  “سمنجق 
كيني بلوم الڬي ادڬڠڬوان دري لوار، موڠكني 

دڠن سبب ساي تربوك ديري كفد مشاركة.
 الڬو اين جوڬ فرنه دڽاڽيكن دمجليس فوروم 
بيچارا فطاين دان دمان ساج اد كڬياتن يڠد 

كنداليكن اوله فواق كامي “
“فرنه ادسوألن، بوليهكه برمأين كيتار سدڠكن 
تأدسوك اوله رشع، انتوق فنداڠن ساي، جك 
إييس كات٢ ايت برن٢ الهري دري فراسأن يڠ 
تڬس  تــأاداف٢”  ساي  باڬي  برسيه،  تولوس 

ذالكفل
“ساي راس، ميلودي الڬو اداله سوات فركارا 
رماج،  ڬولوڠن  فرهاتني  مناريق  يڠدافت 
انتوق ممبڠكيتكن مريك دري كليكأن، سفاي 

اددامل  يڠ  مسألة  ترهادف  كفدولني  ممربي 
الڬو  دان  الڬو،  سوارا  ماللوي  دڠن  مشاركة، 

يڠ ساي باوا دافت سمبوتن دڠن بأيك”
“ساي تأ ادچيتا٢ انتوق منجادي فڽاڽي... هاڽ 
إيڠني منچريتاماللوي ميلودي الڬو سهاج،دان 
مشاركة  مڠوبهكن  ددامل  ادساهم  إيڠني 
كيت  مشاركة  كران  بأيك،  يڠرتلبيه  كجالن 
دفنوهي دڠن فلباڬي مسألة داده، إيكونومي 
دان ألين٢ بوكن هاڽ مسألة كأمانن ساج “ 

كات ذالكفل.
بندر  فوست  دتڠه  ترلتق  يڠ  فجابت  ستله 
فطاين، دروبوه اوله فڽامون سمواألت دچوري 
مڽببكن  كيتار،  سبواه  دڠن  جوڬ  ترماسوق 

سموا كڬياتن ترججس.
ــراس ســوك هــايت دان اوچــف    ســكــارڠ ت
ترمياكاسيه كفدسودارا يڠ مڠهديهكن سبواه 

 .كيتار بارو كفد ساي
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 )INSouth( واواسن إنساوت

يڠرب  ســؤرڠ  ساله  مأنور،  عبدالغني   

 ٣ مڠموككن  ميديا  بهاڬني  تڠڬوڠجواب 

كرجا إنساوت يڠ اوتام.

مهاسيسوا  دڠن  كڬياتن  مڠاداكن   .١  

سچارا  ميديا  مڠاداكن  متفنت،  رعيت  دان 

برتوليس دان راكامن ويديو.

٢. ممربي كورسوس كفد فالجر أڬام أڬر   

مريك بركبوليهن ددامل مالكوكن كڬياتن.

جاريڠن  سفرت  جاريڠن،  ممبوات   .٣  

جوڬ  دان  مهاسيسوا  تاديكا،  ڬوروسكوله 

مريك  ممبينا  انتوق  تجوان  يڠرب  فالجر، 

دان چينتا كفد كمفوڠ  كاسيه  تراس  سفاي 

هالمنڽ.



اوله: هارا  چينتارو

انتوق مڠمبيل كورسوس بهاس  كفوتوسن 
ماليو.

اياله فڠوروسن دارس،  جوروسن ساي   
بوكن بهاس ماليو، كران بهاس ماليو هاڽ 
يڠ  أسيڠ  بهاس  سبجيق  سباڬي  دتاواركن 
تتايف  سهاج،  إينتينسيف  سچارا  دفالجري 
ساي تيدق برباكة دان تيدق جوڬ برمينة 
ترتاريق  لبيه  ساي  فڠوروسن،  بيدڠ  دامل 
دڠن بهاس ماليو دان مينة ساي ترهادف 

بهاس ماليو فون سامكني برمتبه.
دامل  ــاي  س منولوڠ  يڠباڽق  ڬــورو   
ــان  ــد زم ــو ف ــهــاس مــالي فــمــبــالجــران ب
ديونيربسيتي ساي اياله سئورڠ ڬورو ماليو 
يڠ برنام أنچيق صيفول باهاري أحمد، اتو 
باتو  كالهريان  ماليو  انق  صايفو،  چيقڬو 
يڠد  فرتام  جرنايس  مروفاكن  اين  فاهت 
كتيمور.  فندڠ  دارس  دباوه  كجفون  هنرت 
يڠ  فڠتهوان  ممفوڽأي  سهاج  بوكن  بليو 
تله  جوڬ  تتايف  ماليو،  بهاس  تنتڠ  مندامل 
بهاس  بأيك،  دڠن  جفون  بهاس  مڠواسأي 
اورڠ  باڬوس سهيڠڬ رامي  بڬيتو  جفونڽ 
يڠ مڽڠكا بهوا بليو اورڠ جفون، روفافارس 
كتورونن  وانيتا  سئورڠ  برإيبوكن  يڠ  بليو 
برأڠڬافن  رامي  اورڠ  مڽببكن  چينا جوڬ، 
دمكني. بليو دافة مرنڠكن كموشكيلن يڠ 
تيمبول تنتڠ بهاس ماليو دڠن مڠڬوناكن 
كتيك  فد  جلس،  ساڠة  يڠ  جفون  بهاس 
ايت، كامي رسب ككوراڠن دامل كلڠكافن 

ماليو~  بهاس  قاموس  ترماسوق  فالجران، 
بهاس جفون، بوكوتيكس دان باهن٢ ألين، 
أصيل  فنوتور  سباڬي  بليو  كهاضريان  تتايف 
بهاس ماليو يڠ بوليه بربهاس جفون دافة 

منيقينكن سموافالجر.
رسونوق،  امت  جوڬ  كلس  دامل  سواسان 
ماليو،  نام  دبريكن  فالجر  ستيف  كران 
فرڬاولنڽ،  دامل  دڬوناكن  له  ايت  نام  دان 
بأيك دامل كلس ماهوفون دلوار. دامل كلس 
نام٢  منوليس  صايفو  چيقڬو  فرتام،  كايل 
ساتو  مميليه  فالجر  مڽوروه  دام  ماليو، 
نام  مميليه  ساي  سوكأيڽ.  يڠد  ماليو  نام 
بديع الزمان، كران دبريتاهو بهوا نام ايت 
ادجوڬ  فوجڠڬا.  سئورڠ  درفد  دأمبيل 
اد سئورڠ  ميثالڽ  يڠرتسنديري  نام  ممينتأ 
ممينتأ  تامي، دي  أصلڽ  نام  يڠ  متن ساي 

نامڽ دترجمهكن كدامل بهاس ماليو،
دي  ايت  دڠن  موتيارا،  برمقصود  تامئ 
فون مندافة نام موتيارا. ستله مندافة نام 
جوڬ  كلس  ددامل  سواسان  ماسيڠ٢  ماليو 
برمتبه رسونوق دان براس لبيه مرسا دڠن 
نام ماليو، سهيڠڬ كادڠ٢ كامي ترلوف نام 

. جفون كاوان٢

بهاس ماليو فننتو فرجالنن هيدوف )١(

فوروم سيناران

ستاهو ساي، ماسيه تيدق رامي اورڠ   
اوله  ماليو،  بهاس  ممفالجري  يڠ  جفون 
باڬيامن  منچريتاكن  ساي  إيذينكنله  ايت 
سئورڠ وارڬ جفون دافة برمتو دڠن بهاس 
ماليو دان باڬيامن فول ترتاريق دڠن بهاس 
اين، سهيڠڬ ملنجوتكن فالجران د مليسيا.
ساي موال بهاس ماليو دسبواه جامعة   
كئ  يونيربسيتي  يڠربنام  دجفون  سواستا 
تيدق  سكايل  سام  ساي  اين  سبلوم  عئو. 
مڠنيل بهاس بهاس ماليو، ساي هاڽ مڠنايل 
مليسيا سباڬي نڬارا فڠلوارڬته دان تيمه يڠ 
فاليڠ اوتام ددنيا، ساي مامسوقيك فاكولتي 
يڠد  باور  فاكولتي  يأيت  فڠوروسن دارس، 
يڠربنام  بــارو  كمفوس  دسبواه  توبهكن 
دكمفوس  كمفوس،  ساوا  فوچئ  شونان 
مڠمبيل  دكهندقيك  فالجر  سموا  ترسبوت 
ساتو سبجيق)مادة( بهاس أسيڠ، فد كتيك 
يڠدتاواركن  أسيڠ  بهاس  كورسوس  ايت 
إيڠڬريس،  بهاس  اياله  ترسبوت  دكمفوس 
بهاس فرنچيس، بهاس جرمن، بهاس چينا، 
كباڽقكن  ماليو.  بهاس  دان  كوريا  بهاس 
بهاس  مروفاكن  تاواركن  يڠد  أسيڠ  بهاس 
ادساتو  تتايف  دجفون،  دفالجري  لظيم  يڠ 
ماليو.  بهاس  يأيت  فليق،  أڬق  يڠ  بهاس 
أورڠيڠ  اد  تيدق  جوڬ  ساي  دسكليليڠ 
فرنه  اتــو  ماليو  بهاس  برچاكف  بوليه 
يڠ  فول سوك سسوات  ساي  ممفالجريڽ، 
ألين درفد يڠ ألين، اللو ساي فون ممبوات 

Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลายู



اللت هيتم، بوروڠ كناري دان كوليت 

أري" كات ابونواس كفد راج هارون.

يڠ  ابونواس  فنوتوران  مندڠر  بڬيتو 

تيبا٢ ايت، مڽببكن راج هاورن الرشيد 

 . ترسدو٢  مناڠيس  سهيڠڬ  سديه، 

سؤرڠ  ساله  برسديه،  راجڽ  مليهت 

دڠن  برتيندق  سڬرا  فڠاوال  كفال 

مامرهي ابونواس.

ديامله،  أڠكاو  ابونواس،  "واهي   

أڠكاو تله مڽاكيتي هايت سڠراج" كات 

كفال فڠاوال كراجأن كفد ابونواس.

"بياركن دي" كات هارون الرشيد  

مڽاكيتي  دان  مروسق  يڠ  "سبرنڽ   

ايت أندا" كات ابونواس دڠن براين.

إيڠني  ســاي  ــواس،  ــون اب "بڬيني   

مو  دڠــن  فــرســودارأن  تــايل  مڠيكت 

دڠن فمربين فلباڬي هديه" كات راج 

هارون الرشيد.

"كمباليكن ساج سموا هرت دري   

بريكن  فادوكا  يڠ هندق  متفت سموا 

كفد همب" جواب ابونواس.

"اللو افكه يڠ كامو ماو؟" تاڽ راج   

هارون.

كو  مليهت  تيدق  أندا  إيڠني  "اكو   

فادوكا،  مليهت  تيدق  اكوفون  دان 

أميان  عمرياملؤمنني،  واهي  كتهويله 

رسول  مليهت  تله  اكو  بركات،  فرنه 

الله )ص( مليمفر جومره عقبة دأتس 

ادفوكولن  تنفا  كمرياهن٢،  يڠ  اونتاڽ 

دان تيدق فول دڠن فڠوسريان" جواب 

ابونواس.

ستله بركات دمكني، ابونواس سڬرا   

منيڠڬلكن إستنا سمبيل برڽاڽي.

ڽاڽني ابونواس:  

بومي  ممنوهي  تله  مو  فرسيافن   

سفنوهڽ

همب مو مندكت دان سكارڠ اف؟  

دامل  مــايت  باكل  أڠكاو  بوكنكه   

قبوران

فواريس مو مڠليليڠي، هرت مو تأ   

.دافت أڠكاو ڬوناكن الڬي

ابو نواس :
 ابو نواس تيدق ماهو هدية

سوات كتيك ابونواس دفڠڬيل اوله   

راج هارون الرشيد كإستنا كراجأن دان 

ترجاديله فرچاكفن دأنتارا كدواڽ.

سدڠ  ابونواس  اين  كايل  ــاڽ  روف  

ممفرإيڠتكن راجڽ فريحال هرت دنيا 

يڠ تيدق اكن دباوا مايت كقبوران، كران 

دفڠڬيل  اي  بهوا  مڠتهوي  ابونواس 

كران إيڠني دإيكت سباڬي سودارا راج 

دڠن تايل إيكاتن هدية.

سسمفيڽ دإستنا كراجأن، ابونواس   

كفد  لڠسوڠ  منڬور  تأترسدرڽ  دڠن 

باس~بايس  تنفا  الرشيد  هارون  راج 

ترلبيه دهولو.

"واهي عمرياملؤمنني، باڬيامن ننتي   

جك توهن مڠهديهكن أندا دهدافنڽ، 

تنتڠ  أندا  فرتڠڬوڠجوابن  ممينتأ  اللو 

فوروم سيناران2
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ساي سئورڠ
فالجر...

متمت

چئي ديڠ



بيال ديري ايڠني تركنڠ

ساميهل بنيه دتڠه ساواه  

ابو�أ هل علمو فادي دالدڠ  

متبه براييس توندوق كباوه  

بيال ديري ايڠني ترفندڠ  

ج�أويه اكت تيڠڬي ملمبوڠ  

ج�أويه صفة امي دسارڠ  

برتلور ساتو ريوه سمكفوڠ  

ج�أويه صفة مڠاكو فنداي  

اڠڬوه دان سومبوڠ ممنفوق دادا  

ايڠت كن توان فڽو دفنيت  
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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
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سوكن فنتاس دفندق فومبيڠ دامل كأدأن تيتيسن اير هوجن

فتيقكن دري چاتنت الم، بوكو ايه كامي
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