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كقواتن رعيت فطاني
فرانن بارو 'ميديا' دسالتن تهاي
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كقواتن رعيت فطاني
فرانن بارو:ميديا دسالتن تهاي

موال  سوده  عوام  مشاركة  اين  كبالكڠن   
دسمفادن  كچيل  ميديا  فرانن  مڽقسيكن 
يڠ  إيسو  مڠموككن  براين  يڠ  تهاي،  سالتن 
أمت منچابر ترماسوق فروسيس فردامني. اين 
مڠڬمربكن فنيڠكاتن يڠ اد فد ميديا ألرتناتيف 
مريك  كقواتن  ادكه  سوألڽ  بارو,  ميديا  دان 
أروس  ميديا  مڽأيڠي  انتوق  منچوكويف  سوده 

اوتام دري ايبو كوت بيڠكوك.
واالقكامون   دوقتور.  فروفيسور.  مدين.   
چڠكامون، ديكن فاكولتي سأينس كومونيكايس 
كمفوس   )PSU( نكرين  سوڠكال  يونيربسيتي 
“نيو  سمينار  دامل  اين  حال  مڽبوت  فطاين، 
‘الن  دكنتني   ٢٠١٣. سيفتيمرب   ٢٥ فد  ميديا” 

إت’،  أنجوران ‘ڤاتاين فوروم’. 
واالقكامون،  دوقتور.  فروفيسور.  مدين.    
بارو دان ميديا الم  ممربيكن ديفينايس ميديا 

سفرت بريكوت.
يڠ  بارو  تيكنولوجي  مروفكن  بارو  ميديا   
منچنتومكن  دڠن  ك-٢٠،  أبد  فد  مونچول 
سڠ  كومونيكايس  تيكنولوجي  دڠن  كومفوتر 
سديا اد سفاي إينرتاقيس أنتارا دوا فيهق، يأيت 

فڠنرت معلومات رست فرنميا.
سفرت  كومونيتي  راديــو  دمكني،  دڠن   
فطاين  دويالية  سالتن’  ‘ميديا  راديو  ستيشني 
بــارو،  ميديا  سباڬي  دأڠڬف  بوليه  جــوڬ 
انتوق  متفاتن  رعيت  كفد  رواڠ  ممبوك  كران 
اين  سلام  يڠ  رانچاڠن،  دامل  فرانن  مأمينكن 

تيدق دبريكن سبارڠ اللوان. 

كأدأن ميديا دسمفادن سالتن
بركنأن دڠن كأدأن ميديا دويالية سمفادن   
سالتن تهايلند، بليو بركات بهوا كبالكڠن اين 

تردافت ٣ فروبهن يڠ ڽات:~ 
يأيت  كونفليك،  فڽلسني  دامل  فروبهن   ١.  
دڠن چارا يڠ مڠڬوناكن ككراسن كفد فڽلسني 
فروسيس  بنتوق  دامل  دامي  مسأله دڠن چارا 
رونديڠن دامي أنتارا كرا جأن تهاي دان واكيل 

فجواڠ. 

ديناميك أورڬانيسايس مسسا.
دكاواسن  مداين  مشاركة  فمبنتوقكن   ٢.  
اين، ددافتي بهوا مريك يڠ فرنه منحادي مڠسا 

درفد كونفليك، كيني موال مأمينكن فرانن يڠ 
منيڠكتكن  انتوق  مشاركة  كڬياتن  دامل  فنتيڠ 

كقواتنڽ سنديري.
تله  سيفيل  مــشــاركــة  أورڬــانــيــســايس   
منجادي ميكانيسام يڠ مأمينكن فرانن فنتيڠ 
فرتوبهن  ترماسوق  ــي،  دام فروسيس  دامل 
انتوق  أورڬانيسايس  دان  واچ’،  سأوت  ‘ديف 

مليندوڠي حق كانق٢ دان وانيتا.

ديناميكا ميديا دان كومونيكايس.
.٣ كيت تيدق بوليه منافيكن اداڽ جارق   
يڠ سامكني جأوه مليرب أنتارا ميديا أروس فردانا 
كران  تهايلند.  سالتن  سمفادن  كاواسن  دان 
تاهون،  برتالو٢ سالم سفولوه  كڬانسن برالكو 
يڠ سواجر درفد  تيدق مندافت فرهاتني  دان 
ميدياأروس فردانا. كڬانسن يڠ سامكني دهشة 
فول مڽببكن ميديا أروس فردانا يڠ كباڽقكنڽ 
برفوست دبيڠكوك تيدق براين تورون كالفڠن 

انتوق ممبوات ليفوتن بريتا. 
كأدأن سدمكني فول، ممبوك اللوان كفد   
ميديا ألرتناتيف يڠ كچيل دكاواسن منيڠكتكن 
ترماسوق  اد  سديا  يڠ  ميديا  دامل  كامهريان 

‘راديو كومونيتي’ دان سباڬيڽ.
بوليه  سدمكني  ألــرتنــاتــيــف  ميديا    
ممبڠكيتكن إيسو٢ ترتنتو اتو سومرب معلومات 
يڠد ڬوناكن سلنجوتڽ اوله ميديا أروس فردانا.

ميديا متفاتن هاروس مندهولوي ميديا أروس فردانا
يڠ  ــاوان  وارت برأريت  بوكن  متفاتن  ميديا   
دفوست،  فردانا  أروس  ميديا  انتوق  برتوڬس 
تتايف اداله ميديا بارو اتو ميديا ألرتنيتيف يڠ 
ستيشني  سفرت  سنديري،  فراننڽ  مڠمبڠكن 
معلومات  مڠموككن  يڠ  ‘ميديا سالتن’  راديو 
تركيني بركنأن دڠن فروسيس دامي، بوكن هاڽ 
ميديا  سهاج.  ترتنتو  اورڠ٢  مواوانچارا  سقدر 
معلومات  مڠمبيل  دافت  جوڬ  فردانا  أروس 
ألرتنيتيف متفاتن انتوق دسياركن  درفد ميديا 

سلنجوتڽ. 
ألرتنيتيف  ميديا  فمباڠونن  ايت  اولــه   
فرسوألنڽ  فنتيڠ،  أمت  اداله  بارو  ميديا  اتو 
كچكافن  منيڠكتكن  دافت  كيت  باڬيامنكه 
سفاي  كونفليك  دكاواسن  ألرتنيتيف  ميديا 

دافت منجادي سومرب بريتا يڠ بوليه دفرچيأي 
دامل  دري  بأيك  ــوار،  ل دري  فمربيتا  باڬي 

ماهوفون دري لوار نڬارا.

كلبيهن ميديا متفاتن.
ألرتنيتيف  ميديا  اتو  بارو  ميديا  كلبيهن   

متفاتن اداله
.١ سباڬي سومرب بريتا يڠ فنتيڠ.  

لبيه مامهمي كأدأن يڠ  .٢ ميديا متفاتن   
سبرن درفدا ميديا لوار.

.٣ ميديا بارو اتو ميديا ألرتنيتيف متفاتن   
دڠن  كرجاسام  جاريڠن  برصفة  اين  دساعت 
أهيل٢  دان  ــداين،  م مشاركة  أورڬانيسايس 

أكادمييك، كران انتوق ممبينا كدامني.

كسن بوروق درفد ميديا بارو
بارو  ميديا  كلبيهن  ســاي،  فنداڠن  فد   
فيكريان  فرتوكاران  واده  منجادي  دافت  اداله 
دامل مشاركة، ميثالڽ أنتارا أهيل أكادمييك دان 
مشاركة عموم، اتو أنتارا فڬاواي كراجأن دان 

رعيت بياس دان سباڬيڽ.
بركنأن  ممبيمبڠكن  يڠ  فركارا  جوڬ  دان   
باڽق  سامكني  ترهادف  اياله  بارو  ميديا  دڠن 
فرتوكاران كات٢ يڠ كارس اتو فتنه يڠ ممباوا 

كفد فرفچهن.
حال اين، كران كتيك براد ددنيا مايا بوليه   
ماميك هامون، سسوك هايت. سدڠكن جك براد 
بربوات  براين  تيدق  جوڬ  مريك  ڽات،  ددنيا 

دمكني.
أمت  يــڠ  فــركــارا  ساتو  مروفكن  ــن  اي  
بارو. ولوفون  بركنأن دڠن ميديا  ممبيمبڠكن 
كبيباسن اين بوليه جوڬ منجادي كلبيهن باڬي 
بوليه  جوڬ  اي  سام  يڠ  ماس  فد  تتايف  كيت، 
منمبهكن كبنچني، كران كيت بوليه مڽرڠ اورڠ 

 .ألين دڠن بڬيتو موده

مدين. فروفيسور. دوقتور. واالقكامون  چڠكامون



‘جنديال مشاركة’ كومونيتي فردامني 

رواڠن  جوروهيبه  صالح،  منصور   
ستيشني  ماللوي  يڠ  مشاركة’  ‘جنديال 
يأيت  جاال،   )อสมท.( إيم.كوت.راديو 
رواڠن يڠ مڠأناليسيسكن بريتا، جوڬ 
سالكو  جوڬ  بليو  دان  ماليو  بهاس 

إيديتور مجلة ‘فوكوس رومي’. 
رواڠــن  بــركــات،  صالح  منصور   
دكاواسن  فردامني  تنتڠ  بربينچڠ  اين 
ساي  دان  تهايلند،  سالتن  سمفادن 
يڠدافت  سهاج  اف  مڽمفيكن  اكن 
دامي  فرسيس  مڠنأي  فــوروم٢  دري 
أورڬانيسايس  ــه  اول أنجوركن  يڠد 
فندڠر  فــارا  سفاي  ــداين،  م مشاركة 
دافت مڠتهوي سجأوه مانكه رياقيس 

فروسيس رونديڠن دامي.  
‘جنديال  رواڠـــن  ــت  اي ســأيــن   
كوريكولوم  مڽدياكن  جوڬ  مشاركة’ 
انتوق  رواڠ  ممبوك  سباڬي  فردامني، 
كدامني،  ممبينا  اوسها  دامل  بربينچڠ 
دڠن مڠڬوناكن فرانن مسجد، سفاي 
دڠن  كفوتسن  ممبوات  دافت  رعيت 

سنديري. 

‘سوارا كيت’ راديو بهاس ماليو ٢٤ جم

سوكاسيم چاروڠ، فڠاره ستيشني   
راديو بهاس ماليو ‘سوارا كيت’ أنجوران 
سمفادن  ويالية  فنتدبريان  فوست 
ماللوي   ،)ศอ.บต.( تهايليند  سالتن 
ڬلومبڠ MHz 88.75 سباڬي ستيشني 
ماليو ٢٤ جم يڠ فرتام دكاواسن اين. 
كچوايل فوسيڠن بريتا أول وقت سهاج 
يڠ مرنميا سياران لڠسوڠ دري فوست 
بيڠكوك. ستيشني اين دتوبهكن فد ١ 

جنواري ٢٠١٣م.

اين  ــو  رادي بــركــات،  سوكاسيم   
بهاس  دڠن  دسياركن  سامت٢  هاڽ 
جوروهبيه  ادا  تيدق  ولوفون  ماليو، 
يڠ بركامحريان اتو بتول٢ بركلولوسن 
بهاس ماليو سكايل فون، مك ترفقسا 
دامل  كبوليهن  بر  يڠ  مريك  مڠمبيل 
فون  ولو  راديو،  رواڠن  مڠنداليكن 
ماليو.  بربهاس  لنچر  بڬيتو  تيدق 
بوات  ايــن  مسأله  مڠاتيس  انتوق 

سمنتارا وقت.
يڠربتوڬس  ميديا  فڠامل  سالكو   
فستي  اين،  بركونفليك  يڠ  دكاواسن 
سفاي  سيكف،  مڠمبيل  فــنــداي 
كوڠيس  انتوق  سنڠ  مراس  مشاركة 
مڠموككن  دامل  رواڠــن  دامل  برسام 

فنداڠن مريك.
علمو  ممربي  يڠ  راديــو  رواڠــن   
رانچاڠن   ٤ كفد  تربهاڬي  فڠتهوان 
هارين’،  ‘أونداڠ٢  كيت’،  ‘سام  يأيت 
چچو  ‘انق  دان  كمفوڠ’  اورڠ  ‘بريتا 

تؤ أدم’.
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راديو سوارا كدامين، ميديا مشاركة فطاني

كبيباسن دامل مڠموككن فنداڠن يڠ بربيذا دسمفادن سالتن تهايلند، سامكني منيڠكت   
متفنت،  مشاركة  كامهوان  دان  ديري  جايت  حال  جوڬ  ميديا،  حال  دامل  خصوصڽ  لواس، 
سالتن  سمفادن  ويالية  فمباڠونن  دان  فنتدبريان  اونداڠ٢  ملولوسكن  كراجأن  سمنجق 
تهاي، تاهون ٢٠١٢ ~ ٢٠١٤م. يڠ ممربي رواڠ انتوق ممرتابتكن بهاس ماليو. دان جوڬ 
دامل فروسيس دامي. بريكوت اين اداله سبهاڬني ستيشني راديو  يڠ مڠيكويت فركمباڠن 

إيسو فروسيس دامي دڠن مڠڬوناكن بهاس ماليو.

 راڠكاين راديو وانيتا مشاركة مداين

جوروهيبه  راتــكــاران،  أرسا   فــوان   
مداين’  مشاركة  وانيتا  ‘راديــو  راڠكاين 
مڠاداكن  وانيتا  راديو  راڠكاين  بركات،  
وانيتا  فرانن  كفد  يڠربتومفوان  رواڠن 
منجادي  يڠ  دامي،  فروسيس  ترهادف 
مڠسا عقيبة دري ككراسن، يڠ فرلو كفد 

فموليهن دان فرتولوڠن.
ماللوي  دسيباركن  وانيتا  ــن  رواڠ  
ستيشني،   ١٣ سباڽق  وانيتا  راڠكاين 
دڠن مڠڬوناكن نام رواڠن ‘سوارا وانيتا 
انتوق كدامني’. رواڠن اين سموا  سالتن 
٢٠ سريي، يڠ اكن برأنسور٢ دكأوداراكن 
فد بولن دسيمرب ٢٠١٣ هيڠڬ أخري، تناڬ 
دان  سوكاريالوان  دري  ترماسوق  كرجا 
يڠ  كأدأن  دري  مصيبه  يڠدافت  وانيتا 

تيدق أمان. 
فوان أرسا بركات بهوا، رواڠن اين اد   
رواڠن  اوتامكن  يڠ  تتايف  بنتوق،  برباڬي 
انتوق ممربي فرتولوڠن دان فموليهن كفد 
وانيتا يڠ دافت كسوسهن دري كأدأن يڠ 
تيدق أمان، ممبينا فرهوبوڠن أنتارا مسلم 
دان بوذا، كيس٢ يڠ تيدق دافت كعاديلن 

دري فڬاواي كراجأن دان سباڬيڽ.
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‘بيچارا ڤاتاين’ انتوق اورڠ فطاين

زهري چئ لوڠ، جوروهيبه رواڠن   
راديو ‘بيچارا ڤاتاين’ دان ‘بيچارا ميڠڬوان’ 
بركات، بيچارا ميڠڬوان ماللوي ستيشني 
هاري  ستيف  فطاين  إسالم  أڬام  مجليس 
سبت دري جم ١١~٩ فاڬي، دان رواڠن 
بيچارا ڤاتاين ماللوي ستيشني ميديا سالتن ستيف هاري سبت 

دان أحد دري جم ٩~٨ مامل. 
سامس،  إيسو  تنتڠ  ممبينچڠكن  ميڠڬوان،  بيچارا   
مروموسكن بريتا ميڠڬوان، ادجوڬ يڠ مڠموككن تنتڠ كڬياتن 
ستله تورون كالفڠن دڠن نام ‘وارتاين’ دان جاريڠن سوكريالوان 

راديو دان فمينت دافت كوڠيس منليفون برسام كدامل رواڠن.
بيچارا ڤاتاين اد دوا فمباوا أچارا، يأيت ساي سنديري دان   
منچابر  أمت  كندوڠنڽ  اين  رواڠن  ميڠي،  توان  دانيال  توان 
جك بربنديڠ دڠن يڠ ألين، كران ترتومفو كفد مڠناليسيسكن 

راديو مو.عو. ).ม.อ( برساتو دمي كدامني

   ستيشني راديو سوڠكال نكرين 
إيف. ڬلومبڠ  فطاين،  كمفوس 
جوڬ  اد    MHz  107.25 إيم 
رواڠن يڠرب كنأن دڠن فروسيس 
“كاسيه  رواڠــن  سفرت  دامــي، 
ستيف  سالتن”  سمفادن  سايڠ 
هاري إثنني ~ جمعة دري جم ١٤.٠٠~١٣.٠٠ فتڠ، 
ستيف  سالتن”  انتوق  فادو  “برساتو  رواڠن  دان 

هاري إثنني~ جمعة، دري جم.١٧.٠٠~١٥.٣٥ 
دامل رواڠن برساتو فادو، فد هاري إثنني~ثالث، اد   
فوسيڠن بهاڬني “سوارا وانيتا” انتوق مڠيكويت فروسيس 
أورڬانيسايس  بكرجاسام  دڠن  خاص،  سچارا  فردامني 
بهاس  رواڠن دڠن  كنداليكن  يڠد  وانيتا،  اونتوق حق 

تهاي. تتايف بوات روموسن دامل بهاس ماليو.
رواڠن  جوروهيبه  نون،  دام  ييڠ  فيچارا  فوان   
بركات، يڠد اداكن رواڠن بركنأن دڠن فردامني، كران 
مليهة  إيڠني  كأمنسيأن،  فري  دسودوت  بردارسكن 
كسجهرتأن سسام مأنيس دان تيدق اكن ڬوڬور الڬي. 

»إحيا راديو« علمو برسام مشاركة.

غزايل  محمد  تــوان      
جوروهيبه  بــيــديــڠ، 
راديو إحيا راديو بركات، 
ستيشني  ــه  ــ ادال ايـــن 
ممربي  انــتــوق  ــو  راديـ
أڬام  علمو  فڽيباران  دان  فنديديقكن 
دباوه جڬأن  اين  كفد مشاركة، ستيشني 

كمفوڠ  إسالم’  فوساك  فمباڠونن  ‘ياياسن 
ناراتيوات،  ويالية  جريڠا،  دأيره  ڬنديڠ، 
FM ترلتق دسكوله أإلحيا ويتتايا دڬلومبڠ

 100.75MHz 
كلوار اودارا دري ٧ فاڬي~ ٩ مامل، يڠد   
توان  دان  أوي  محمد  توان  اوله  فيمفني 

صالح چافأكييا.
مسلم’  ‘دنيا  رواڠن  مڠنداليكن  ساي   
دان  رابو  هاري  ستيف  مامل   ٨ جم  دري 

رواڠن  كأسيان’  ‘منوجو  رواڠن  خميس، 
هاري  ستيف  كمفوڠ’  بهاس  ‘چاكف 
ثالث جم ٤ فتڠ، رواڠن اين دكنداليكن 
حال٢  تنتڠ  برچاكف  ماليو،  بهاس  دڠن 

اورڠ كمفوڠ.
بليو جوڬ سالكو فمربيتا بهاس ماليو   
»بريتا  رواڠن  دامل  دتيليويشني ١١ جاال، 
ميڠڬوان« ستيف جم ٤ فتڠ دان »چريتا 

 .كمفوڠ« ستيف ثالث جم ٣ فتڠ

تنتڠ كأدأن كونفليك دسالتن تهاي، ترماسوق حال ككراسن، فردامني، 
سجاره دان ستيف فركارا يڠ بركأينت دڠن مشاركة فطاين.

رواڠن اين اد٣ تجوان فنتيڠ.  
.١ مڽيباركن معلومات كفد فندڠر يڠ برأوسيا ٤٠ كأتس.  

.٢ سباڬي رواڠ انتوق ممربي فنداڠن.  
سفرت  ساتو  منجادري  فطاين  مشاركة  منچنتومكن  انتوق   ٣.  

سلوڬني يڠ بربوڽي »ساتو فاتاين«
مقصود ساتو فاتاين اياله، كساتوان أنتارا مسلم، بودا، چينا دان   
جوڬ كريستيان دكاواسن تيڬ ويالية سمفادن سالتن تهاي اين، يأيت 
كفد  ترتومفو  هاڽ  بوكن  يڠ  ڬاياهيدوف  بودايا،  سجاره،  دامل  ساتو 

مان٢ فيهق.  
فوروم  دڠن  كأيت  برهوبوڠ  فطاين  بيچارا  بهوا،  معلوم  سوده   
بيچارا فطاين يڠد ادكن دالفڠن دمرات٢ متفت، دان بوكن ممبينچڠكن 
حال فردامني سهاج، تتايف اي جوڬ منجادي رواڠ انتوق رعيت فطاين 
مشاركة  باڬي  واواسن  ترماسوق  مريك،  كهندق  اف  برسوارا  دافت 

فطاين دماس دفن دان سباڬيڽ. 

راديو بوذا دامل كأدأن كونفليك

ستيشني اين دتوبهكن اوله فرأكرو يفء فت  ميتاكون،   
كتوا سامي واد ملفالي، برتجوان اونتوق مڽيبار أڬام كفد 

مشاركة بودا دكاواسن اين.
هارين’  ‘بينچاڠن  ادالــه  دمينايت  ساڠت  يڠ  رواڠــن   

اين ممباحثكن  رواڠن  مامل،  إثنني هيڠڬ جمعة، دري جم ١١~١٠  ستيف هاري 
تنتڠ كأدأن إيسو سامس دڠن ممباوا دارس أجران أڬام بوات فربنديڠن. رواڠن اين 

دكندالبكن اوله فرأكرو سنديري. 
رواڠن اين جوڬ سباڬي فمربي نصيحة مڠنأي مسئله كلوارڬ، باڽق فڠڬيلن   
تالني دري رومه انتوق مينتأ نصيحة، اد جوڬ دري اورڠ مسلم يڠ چوب إيڠني 
كوڠيس برسام دامل رواڠن. رواڠن اين جوڬ ممبينچڠكن تنتڠ كهيدوفن مشاركة 
كيت أنتارا بودا دان مسلم دكاواسن اين، يڠ مان فد ماس دهولو فرنه هيدوف 

أمان دان سنتوسا. سموڬ كأدأن سفرت دهولو اكن كمبايل سموال ننتي.
فرأكرو يفء فت، مڠتاكن بهوا، دامل مڽلسيكن مسئله كونفليك اين، كيت فستي   
منچيفتاكن سواسان يڠ برسفهامن دامل مشاركة أنتارا اورڠ بودا دڠن مسلم، اتو 
مڠهيلڠكن راس فراسڠكا دري كدوا فيهق، دان هاروس مندوروڠكن سفاي فالجر 
بودا دان مسلم دافت بالجر دامل سكوله يڠ سام سمنجق دري كچيل هيڠڬ مريك 

ديواس، كران اي دافت منامنكن راس فامهمن يڠ بأيك أنتارا ساتو سام ألين.



اوله: هارا  چينتارو

اديڠ  كسيني،  باليق  جــوڬ  كمفوڠ  اورڠ 
دان  سيڠافورا  دري  اديڠ  كوااللومفور،  دري 
برباڬي٢ متفت يڠ ألين. مريك جوڬ مڠاجق 
كامي انتوق مالوات رومهڽ، دان فلواڠ كامي 
جك  ــواس.  ل سامكني  جوڬ  مڠمبارا  انتوق 
ساي ككوااللومفور اتو سيڠافورا، ساي تيدق 
مڠينف دهوتيل، تتايف ممينتأ تومفڠ درومه 
فرمينتأن  يڠدكنايل،  كمفوڠ  اورڠ  ســودارا 
ساللو  كامي  سباليقڽ  دتولوق،  تأفرنه  كامي 

دسمبوت دڠن بأيك.
اوله  بريكن  يڠد  فرتولوڠن  ساتوالڬي   
جمو  تيدق  بليو  ايــالــه،  صايفو  چيقڬو 
إيڠنب  ســاي  فــالجــر،  كــاراڠــن  ممبتولكن 
بهاس  دامل  منوليس  كامهريان  مامجوكن 
دامل  كاراڠن  منوليس  ساي چوب  اللو  ماليو، 
بهاس ماليو، تاجوق كاراڠن فول ساي فيليه 
دمشاركة  سوشيال  مسأله  سفرت  سنديري، 
جفون، بودايا ماليو، كإيستيميوأن بهاس ماليو 
دان سباڬيڽ. تيف٢ كاراڠن يڠ ساي رسهكن 
تليتي  دڠن  دبتولكن  صايفو  چيقڬو  كفد 
مروفاكن  اين  اولهڽ،  اوالسن  دبريكن  دان 
ساي  ســاي،  باڬي  فنتيڠ  يڠ  سمربسامڠت 
ماسيه مڽيمفن كاراڠن٢ ترسبوت. جك دباچ 
تتايف  كلمهن،  ادباڽق  ايت  كاراڠن٢  سكارڠ 
اين اداله تيتيق فرموألن دامل بيدڠ فنوليسن 

باڬي ساي.
جوڬ  ساي  دجفون،  بــراد  ساي  كتيك   
چوب منچاري فالجر٢ فرتوكاران دري مليسيا 
يڠ سدڠ منونتوت دجفون انتوق بركاوان دان 

فاليڠ  يڠ  أنتارامريك  مريك.  دڠن  بربوال٢ 
ڬورو.  بكس  ڬولوڠن  اياله  ساي  دڠن  رافت 
انتوق  دجفون  فالجران  ملنجوتكن  مريك 
كلق.  دمليسيا  جفون  بهاس  ڬورو  منجادي 
مريك  تتايف  ساي،  درفد  برأوسيا  لبيه  مريك 

مرنميا ساي دان برباف كاوان٢ مريك.
رسجان  فريڠكت  فڠاجني  تامت  سبلوم   
مودا، ساي تله فون مڠمبيل كفوتوسن انتوق 
ملنجوتكن فڠاجني دمليسيا، تتايف فد فريڠكن 
باڽق  ادتراللو  كران  كابوت،  كلم  أڬق  أول 
فركارا يڠ فرلو دتنتوكن. بالجر د يونيربسيتي 

مان؟ بالجر اف؟ دان بالجر دباوه سياف؟
دمليسيا  فالجران  ملنجوتكن  انتوق  جالن 

تربوك سچارا كبتولن جوڬ.
أچارا  منجادي  تله  كمليسيا  كونجوڠن   
بياس باڬي ساي، افبيل ساي اددجفون، ساي 
بكرجا سمبيلن بولن انتوق مڽيمفن واڠ. واڠ 
تيكيت  دڠن  دهابيسكن  ايت  يڠدسيمفن 
كافل تربڠ كامليسيا دان فربلنجأنڽ. كجادين 
برالكو كتيك ساي  تأدافت دلوفاكن  يڠ ساي 
مالوات مليسيا، تتايف تأإيڠت أنته كايل كرباف، 
كايل   ١٠ سباڽق  كمليسيا  داتڠ  ساي  كران 

 .سامس ساي منونتوت ديونيربسيتي

بهاس ماليو فننتو فرجالنن هيدوف )٢(

فوروم سيناران

اياله،  صايفو  چيقڬو  كإيستيميوأن   
أنق  باكة  انتوق مامجوكن  بليو  كسوڠڬوهن 
مريدڽ، چونتوهڽ ستيف چويت تاهونن بليو 
كالهريانڽ،  ككمفوڠ  مريد  انق  ممباوأ  اكن 
يأيت كمفوڠ تلوق بولوه ددأيره باتوفاهت، 
جوهور. فارا بالجر اكن براددكمفوڠ ترسبوت 
دتيڠڬلكن  دڠن  ميڠڬو،   ٣ كورڠ  لبيه  سالم 
اين  فلواڠ   ، ماسيڠ٢  أڠكت  كلوارڬ  درومه 
دجفون  كــران  فالجر،  باڬي  برمعنى  أمت 
مڠڬوناكن  انتوق  ادفــلــواڠ  تيدق  همفري 
دسمفيڠ  كلس.  ددامل  كچوايل  ماليو،  بهاس 
ايت كامي جوڬ برفلواڠ انتوق ددهكن كفد 
سوك  ساي  سبرن.  يڠ  ماليو  بهاس  فڠڬونأن 
برسمبڠ٢  دان  كمفوڠ  اورڠ  رومه٢  مالوات 
كامي  مڽمبوت  جوڬ  مريك  مريك،  دڠن 
بڬيتوبأيك،  دڠن  جفون  أڠكت  انق  سباڬي 
كامي فون ممڠڬيل أهل كلوارڬ أڠكت دڠن 
فڠڬيلن مرسا، سفرت داتؤ، ايبو، كاكق، أديق 
نام  دڠن  دفڠڬيل  كامي جوڬ  سباڬيڽ.  دان 
سباڬي  دترميا  كات  فنديق   ، ماسيڠ٢  ماليو 

أڠڬوت كمفوڠ.
تامت  سلفس  كسان  دباوأ  كامي  بياسڽ   
سمسرت،  چويت  يأيت  ماليو،  بهاس  كورسوس 
اوله  تتايف  تاهون فڠاجني كدوا،  ستله سليس 
ادرامــي  كمفوڠ،  دڠن  سليسا  أمت  سبب 
مڠونجوڠي  يڠ  سنديري،  ساي  ترماسوق 

كمفوڠ ترسبوت بركايل٢.
مڽمبوت  برفلواڠ  جوڬ  كامي  كبتولن   
ســودارامــارا  بركنأن،  دكمفوڠ  راي  هــاري 
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منجلسكن  نواس  ابو  ليبار  فنجڠ  دڠن   
مقصودڽ كفد فرامفوان ايت.

ممباڬيكن هديه  اكن  برجنجي  فون  اي   
يڠ اكن دترمياڽ دڠن عاديل، سفاروه٢ . تنفا 
مڽتوجوي  ايت  فرمتفوان  الڬي،  فرتيمباڠن 

فرموهونن ابو نواس.
سكايل  فاڬي٢  هــاري،  كإيسوقكن  فد   
ابو نواس سمفي دإستان سمبيل مڠڬيندوڠ 

سؤرڠ فرامفوان توا.
تاڽ  مو؟"  ايبو  اينكه  نواس،  ابو  "وهي   

مهاراج.
بليو سوده  ايبو كو،  اينله  توان كو،  "برن   
هاروس  همب  سهيڠڬ  مله  كاكيڽ  دان  توا 

مڠڬيندوڠڽ كإستان" توتور ابو نواس.
"برن كه أڠكاو ايبوڽ ابو نواس؟ جاڬا٢ يا   
اكن حكوم ديري مو"  اكو  كالو بوهوڠ، مك 

تاڽ راج كفد فرامفوان ايت.

فرامفوان  راجڽ،  اوچافن  مندڠر  بڬيتو   
ايت كتاكوتن سكايل، سهيڠڬ ممبوات فڠاكوان 
ابو  سنديوارا  اداله  ايت  سموا  بهوا  سبرن،  يڠ 

نواس انتوق مندافت هديه دري راج.

راج هارون ترتاوا دان اكن مڠحكوم ابو   
نواس رساتوس كايل فوكولن سباڬي حكومنڽ.

"كران أڠكاو برجنجي كفد كو اكن ممباوا   
ايبو مو كسيني، اكو فون برجنجي اكن ممربي 
أڠكاو  تتايف  دينار،  رساتوس  مو  كفد  هديه 
ايت أڠكاو  تأدافت ممنوهي جنجيمو. دري 
هاروس دحكوم دڠن رساتوس كايل فوكولن" 

كات راج.
دڠن  نــواس  ابو  ترسبوت،  كــأدأن  دامل   
سوسه فايه ممراس اوتق أڬر ترهيندار دري 
منموكن  اي سوده  كمدين،  حكومن. سجنق 
حكومن  دري  ديري  ملفسكن  انتوق  چارا 

ايت.
دڠن  برجنجي  همب  كو،  توان  "واهي   
فرامفوان توا ايت اكن ممباڬي هديه يڠ اكن 
سكارڠ  كران  رات.  سام  دڠن  بريكن  فادوكا 
بيارله  فوكولن،  كايل  رساتوس  دحكوم  همب 
يڠ ليم فولوه فوكولن ساي ترميا، سدڠكن يڠ 
ليم فولوه فوكولن الڬي تولوڠ دبريكن كفد 

فرامفوان توا ايت" كات ابو نواس.
دامل هايت راج بربيسيق٢   

كايل،  فولوه  ليم  دفوكول  كاو  "جاڠن   
اين  توا  فرامفوان  ساج  كايل  ساتو  دفوكول 

تيدق ممفو برديري "
أخريڽ راج أمبيل كفوتوسن بهوا واڠ يڠ   
توا  فرامفوان  كفد  دبريكن  دينار  فولوه  ليم 
ايت دامل كأدأن ترسبوت، ابو نواس مڽال راج.

ايبو  بريبو٢ أمفون فادوكا، جك  "أمفون   
تيدق  فادوكا،  دري  هديه  مندافت  تله  كو 
بڬيتو  دلوفكن  اين  انقڽ  كالو  كرياڽ  عاديل 

ساج" كات ابو نواس.
“أم م م م م م .... بأيك له، ترمياله فول   
باڬني مو اين" كات راج سمبيل ممربيكن واڠ 

 .ليم فولوه دينار كفد ابو نواس

ابو نواس :
    ابو نواس منچاري ايبو

فد سوات فاڬي يڠ چره، ابو نواس داتڠ   
مهاراج  منامين  انتوق  دفڠڬيل  كران  كإستان 
ابو  لوچو  چريتا  اكن  إيڠت  الم  سوده  يڠ 

نواس. مريك بربينچڠ٢ دڠن رياڠ ڬمبريا.
ستله سكني الم بربينچڠ، راج تيبا٢ ساج   

إيڠني مڠوجي كفنداين ابو نواس.
ايبومو  باواله  بيسوق  نواس،  ابو  "واهي   
كإستان، ننتي اكو اكن هدية رساتوس دينار" 

كات راج هارون الرشيد.
ابو نواس تراس فليق سكايل مندڠر تيته   
راج ايت. باڬيامن تيدق، راج سوده تاهو كالو 
ايبوڽ تله الم منيڠڬل دنيا، بهكن راج إيكوت 

مالوات كرومه ابو نواس.
نامون كران هدية يڠ ساڠت مڠليوركن   
دي  مالهن  مڠيلق  بوكنڽ  نواس  ابو  هايت، 

مڽتوجوي فرمينتأن راج ترسبوت.

ساڠت  ــواس  ن ــو  اب ــه،  درومـ سسمفي   
سيبوق سكايل انتوق منچاري سؤرڠ وانيتا توا 
دان  ايبوڽ  دجاديكن  اكن  ننتيڽ  كمدين  يڠ 
دباوا كإستان. ستله الم منچاري أخريڽ اورڠ 

يڠدإيڠينكن أخريڽ كتمو جوڬ.
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باچ 
ياتوروت نه

چيئڬو

ا
)اليه(

ب
)با(

متمت

اوهل: فوجڠ

سوروه اليه 
وأف؟

سوروه برهنتي
فوال”..؟..

كوء مان..
بودق نيڠ 
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بوندا

دامل هايت فرنه برچريتا

براكت تنتڠ كيت

تنتڠ �و�ه �سنڠ هيدوف كيت

تنتڠ فاهيت ڬتري فرجالنن كيت 

بوندا

جك دهولو اكو بونتو

جك دهولو اكو رون�سيڠ

دان جك دهولو اكو بوات

دعاء مو ما�سيه ت�أمجو مڽو�وركو

فوييس بوات بوندا

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

เพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู

اخبار سيري فالتيهن، 
ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو

 Oleh - NAZA MD NOOR
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ผู้รับ

بوندا

بيار مرفايت بر�أليه �أره

مندوڠ تميبول دچالهن اكچ

هوجن تورون دكوتوف اواترا

نده فيكورا دنيا. ن�ان تراإ اكو اإ

واران مميوري

اد الكترلوك دان ترهرييس

تياد كو كچيل دان تياد كو برس

دان بيال �ڠ هيمت منجلام

واجه مو رسيڠ برم�أين دكوتق مينداكو

هيڠڬ ترابوا دبواي لينا مااي.

بوندا

اكت كنهل اف �اج

الوتن مريه اكو رنڠي

ڬونوڠ ترتيڠڬي اكو دايك

يس فالڠي اكو چاري

�تيا كو ت�أكن فودار

ولو داتڠ ريبوت ملندا

 

بوندا

جك اكو فرڬي دولو

جاڠن داتڠييس مسوا ايت

تيدق كو �ڠڬوف ملهيت ديري مو بردوك 

الڬي

اكن كو كنڠ فري�تيوا �اممل

�تمييوا منچينت�أي مو اداهل فراكرا تراإ

 بوات كو بوندا


