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اوله: روڠ راوي   چالوم سي فينيوراج

جاڠن لوف فروسيس دامي د سالتن تهاي
فريستيوا فنيمبقكن ٣ كانق لاليك دكمفوڠ   
بلوكر فريق دأيره باچوق، والية ناراتيوات فد 
٣ فيبواري ٢٠١٤ يڠ تله اللو، يڠ مڽديهكن 
باڬي مريك يڠ سوده فون منجادي فراسأن يڠ 
بياس، تراجيدي يڠ امت ڠري اين جوڬ سباڬي 
أماران كفد كيت بهوا، كريسيس ككراسن يڠ 
سدڠ بركچاموق دسالتن تهاي اين، سلام سفوله 

تاهون ماسيه منجادي مسأله.   

دساعة فروسيس دامي يڠ كيني براد دامل   
كأدأن يڠ تيدق مننتوكن، لنتاران ككارسان يڠ 
برالكو دسالتن تهاي، جوڬ سؤله٢ دبالكڠي 
اوله بريتا فرڬولوقكن فوليتيك دبيڠكوك يڠ 

برالروتن.

سودارا چئ مؤ مأمن، رست اسرتي يڠ ماسيه   
مڠندوڠ دان تيڬ انق لاليك يڠ بر أوسيا ٩،٦ 
دان ١١ تاهون، دتيمبق اوله فنجاهت كتيك 
مريك ملڠكه ماسوق كرومه ستله فولڠ دري 

صالة عشاء دمسجد. 

تيڬ كانق لاليك دتيمبق مايت، مانكال أيه   
دان ايبوڽ سالمت

ڬرقكن فرجواڠن BRN يڠد فرچيأي بهوا،   
سالكو ڬرقكن يڠ برفرانن برس دامل برتيندق دڠن 

برسنجات مالوان كراجأن تهاي ، تله منافيكن 
كجادين ترسبوت بوكن دري مريك، ساله سئورڠ 
فرواكيلن BRN  منجلسكن كفد ميديا تهاي 
بهوا، سباڬي مان تله معلوم، سودارا چئ مؤ 
فرنه دتڠكف أتس تودوهن ممبونه كايك تاڠن 
كراجأن ايت، برسيمفايت دڠن كامي، BRN جوڬ 
بركات، مريك يڠد بالكڠ تابري كجادين يڠ كجم 
اين، موڠكني اد هبوڠ كأيت دڠن فيهق يڠرب 
كواس، بڬيتو جوڬ باڬي فيهق يونيت كسالمنت 
دامل نڬري بركات، كجادين اين اداله دري فيهق 

فجواڠ.   

ولو فون بلوم جلس سيافكه فالكوڽ، تتايف   
سؤله٢ كجادين اين اداله ساتو تيندقكن بونوه 
بالس، يڠ ممباوا نتيجه يڠ امت مڽديه باڬي 
كونفليك يڠ برالروتن، يڠ امت مڽديهكن الڬي 
اياله تيڬ كانق كچيل فون تيدق تركچوايل جوڬ. 

بدان٢ مشاركة سيفيل تله كلوار سورت   
مڠوتوق، ترماسوق بدان UNICEF، بدان 
حق أسايس مأنيس دان فوست فنتدبريان والية 

     .SBPAC سمفادن سالتن

اين،  ولو سياف فون يڠ مالكوكن فركارا   
اداله  چوكوف جلس بهوا تيندقكن سدمكني 

ملڠڬر اوندڠ٢ كأمنسيأن أنتارا بڠسا، يڠد كنايل 
سباڬي اونــدڠ٢ فرڠ، سيقشني ٣ يڠد قوات 
انتوق مڠاتيس كأدأن فرڠ ددامل نڬري  كواس 
  (non-international armed conflict) 
سفرت كيس دكاواسن سالتن تهاي، يڠتله مڽتاكن 
بهوا، دالرڠ مالكوكن ككراسن ترهادف جيوا 
راڬ باڬي مريك يڠ تيدق ترليبت دڠن ففراڠن.

، ككراسن دسالتن  سجق تاهون ٢٠٠٤   
تهاي تله منلن ڽاوا مأنيس همفري ٦,٠٠٠ اورڠ 
دان چدرا لبيه كورڠ ١٠,٧٠٠ اورڠ، دامل سكيرت 
سفوله تاهون يڠ اللو. سفنجڠ ماس يڠ تله 
اللو كراجأن تهاي أڠڬن انتوق بوات رونديڠن 
دامي دڠن ڬرقكن فرجواڠن برسنجات سچارا 
رسمي، ولوفون حاصيل كاجني تله منونجوقكن 
بهوا، فروسيس دامي اداله چارا يڠ امت بأيك 
انتوق مڽلسينكن كونفليك يڠ لبيه بركسن دري 

مڠڬوناكن ككرسن.

الفــوران مڠنأي فرسيس دامي تاهون   
٢٠١٣، يڠد أنجوركن اوله إنستيتويس كبوديأن 
انتوق كدامني، يڠرب فوست دباسيلونا، سفاڽول. 
مڠڬمربكن بهوا، ٤١ دري ٥٠ كواسن يڠرب 
كونفليك، دامل تيمفوه ماس ٣٠ تاهون، كباڽقكنڽ 
دسلسيكن ماللؤي فروسيس دامي، هاڽ ٩ 
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كواسن سهاج يڠ سليس دڠن كمناڠن ماللؤي 
برسنجات اوله مان٢ فيهق. 

ولوفون كراجأن ييڠالك  چيناوترا، كيني   
برجواتن فردانا منرتي سمنتارا يڠ فنوه دڠن 
فلباڬي كريتيقكن ترهادف دارس٢ يڠككوراڠن 
برباف حال، تتايف كراجأن اين دافت فوجني دامل 
ساتو حال، يأيت سالكو فلوفور دايلوق دامي 
دڠن ڬرقكن فرجواڠن BRN سچارا رسمي 

دان تربوك فد ٢٨ فيبواري تاهون اللو. 

تيدق بوليه دنافيكن بهوا، دايلوق دامي   
يڠ ماسيه برجالن اين ممفوڽأي باڽق كلمهن، 
سفرت دبوات سچارا ترڬسا٢ تيدق ممفوڽأي 
چاداڠن يڠ بأيك ترلبيه دهولو، دان سوكوڠن 
دري ميليتري ترهادف فروسيس اين ماسيه بلوم 

سمفرنا.

ولوباڬي مان فون، كيت فرلو ايڠت بهوا،   
دايلوق دامي سچارا رسمي اين، برفرانن برس 
يڠدافت ممفركنلكن BRN كفد مشاركة لوار 
سباڬي كايل فرتام، دان مڽتوجؤي انتوق برونديڠ 
"فنجاجه  برسام دڠن فرواكيلن يڠد أڠڬف 

سيام". 

واكيل كراجأن تهاي دان BRN تله برسوا   
موك سچارا رسمي سباڽق تيڬ كايل دكوالومفور 

فد تاهون اللو.   

فيهق فجواڠ تله مڠموكاكن ٥ تونتوتن   
أول يأيت

١- رونديڠن اين اداله دأنتارا فجواڠ فاتاين   
يڠد فيمفني اوله باريسن ريبولويس ناشيونال 

ماليو فاتاين (BRN) دڠن كراجأن تهاي.
٢- باريسن ريبولويس ناشيونال ماليو   
فاتاين (BRN) برستوجو ملنتيق كراجأن مليسيا 
سباڬي مدياتور يڠ ترليبت سچارا لڠسوڠ دامل 

فرونديڠن اين.
٣- سفنجڠ فرونديڠن اين مستي دسقسيكن   
اوله واكيل دري نڬارا أسيان، فرساتوان إسالم 

 (NGO) دان بدان مشاركة سيفيل (OIC)
٤- كراجأن تهاي مستي مڠاكؤي وجودڽ   
حق فرتوانن بڠسا ماليو فاتاين أتس بومي فاتاين

٥- فيهق باريسن ريبولويس ناشيونال ماليو   
فاتاين (BRN) منونتوت سفاي كراجأن تهاي 
ممبيبسكن سموا تاهنن أتس كيس فرجواڠن 
فمبيبسن فاتاين دان مڠهافوسكن سموا وارڠ 
تڠكف ترهادف فجواڠ فاتاين دڠن تنفا رشط

انتوق مڠيلقكن دري كتيدق تنتوان، فيهق   
فجواڠ منونتوت سفاي تونتوتن أول ترسبوت 
اوله فارليمن نڬارا تهاي، سوده  دإعطرافكن 
تنتو منجادي سوات كرباتن باڬي فيهق تهاي.

فد بولن دسيمرب يڠ لفس، BRN تله   
مڠريميكن "دراف سوليت"  كفد كراجأن تهاي 
ماللؤي ميداتور مليسيا، يأيت دراف لڠكه٢ 
باڬي فروسيس دامي يڠ اكن منوجو فرجنجني 

دامي سچارا تاهف دمي تاهف. 

BRN بركات، كامي برهارف فيهق كراجأن   
تهاي مرنميا تونتوتن أول ترسبوت "سچارا 
فرينسيف" ادافون بوتريان سچارا ديتيل اكن 

دباحثكن فد ألين كايل.  

سؤله٢ فيهق BRN برسيكف برتولق أنسور   
ترهادف فركارا يڠ امت فنتيڠ اين، سفرت مان 
يڠرت توليس دامل سورت بهوا، BRN تيدق 
انتوق  اكن تونتوت فميسهن هاڽ برتجوان 
فنتدبريان يڠ إستيميوا دكواسن سمفادن سالتن 

يڠ ماجوريتڽ اداله ماليو مسلم.    

فد أخري بولن أوكتوبر، كراجأن تهاي تله   
مڠهنرت جوافن بالس بهوا "سديا انتوق برچاكف" 

مڠنأي إيسو ترسبوت، ستله فرونديڠن دامي 
دتڠڬوهكن برباف بولن كران تأدافت فرستجوان 
دامل برباف حال، دان فرونديڠن كايل كأمفت تله 
دتتف كن فد أول بولن ديسيمرب، تتايف سايڠڽ 
افبيل فرونديڠن ترسبوت دتڠڬوه الڬي، دڠن 

سبب اودارا فوليتيك دبيڠكوك.  

فمبوباران فارليمن مڽببكن فرونديڠن دامي   
تأدافت دتروسكن، ولوفون مجليس كسالمنت 
نڬارا تهاي منڬس بهوا، فرونديڠن دامي سوده 
منجادي دارس نڬارا دان فستي دتروسكن، تتايف 
فروسيس دامي دماس دفن سؤله٢ براد أتس 

تايل يڠ امت رافوه.

تيدق اد يڠ دافت منجواب، براف المكه   
اكن مڠمبيل ماس، دان چارا مانكه يڠ اكن دافت 
ملنتيقكن سبواه كراجأن بارو يڠ بركاليقكن. 
دان فد ٧ فيبواري يڠ اللو، فيهق فجواڠ تله 
مامسڠ كأين رنتڠ سباڽق ٧٧ هالي، دسلوروه 
كواسن تيڬ والية سمفادن سالتن، منوليس 
كات٢ مڽيندير دڠن بهاس ماليو "سيام ممرينته 
نڬري سنديري تيدق ممفو، افكه الڬي انتوق 

ممرينته نڬري فاتاين؟" 

اين مڠڬمربكن بهوا، BRN ماسيه ممفوڽأي   
سوسونن سرتاكتور يڠ رايف الڬي قوات، ولوفون 
فيهق تنرتا تله ملنچركن تيندقكن انتوق مڠاتيس 
كأدأن ككاچوان لبيه سفوله تاهون يڠ لفس.   

جك تنفا فروسيس دامي يڠ برسوڠڬوهن   
دان برتروسن، منفقڽ كموڠكينن تيدق اكن 
   .دافت مليهت چهيا  د فڠهوجوڠ جالن

اين تله داوبه سواي دري نسخه   أرتيكل 
أصل يڠد سياركن دامل أخبار باڠكوك فوس 

(Post Bangkok) فد ١٢ فيبواري .٢٠١٣ 
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فد ١٠ فيبواري ٢٠١٤ يڠ اللو، أنچيء   

هارا  شينتارو فنشاره جباتن بهاس ماليو 

فاكولتي كأمنسيأن دان سأينس جامعة 

سوڠكالناكرين كمفوس فطاين، بليو تله 

منجالني مجليس فركهوينن دڠن سوداري 

نورية مأرامي، ڬاديس دري كمفوڠ بلوكرترڠ، 

دأيره سايبوري ويالية فطاين. 

مجليس ترسبوت دأوروسكن مڠيكوت   

عادت إستعادت رشيعة إسالم، أنچيء وان 

محمد وان كچيء سالكو اورڠتوا باڬي 

فيهق لاليك، ستله سليس مجليس إيجاب 

وقبول، دايكويت دڠن برڬمرب، سواسان فنوه 

دڠن كرياڠن دان مرياه، دان دايكويت دڠن 

جاموان انتوق فارا تتامو يڠ ايكوت رست 

دامل مجليس فركهوينن، جريان تتڠڬ دان 

فڬاواي  راديو ميديا سالتن، دان مجليس 

كندوري وليمه اكن دتتفكن فد هاري يڠ 

سسواي سلفس اين.  

أنچيء  هارا  شينتارو برأصل دري جفون،   

بليو منجادي فنشاره د كمفوس فطاين سلام 

١٥ تاهون، دان بلبو تله مملوق اڬام إسالم 

الزمان، بليو منجادي  دان دبري نام بديع 

كڬامران باڬي مشاركة فطاين عمومڽ دماس 

سكارڠ، تراوتام ڬولوڠن وانيتا ددامل دنيا 

مايا،  بليو رسيڠ منونجوق٢كن ڬمرب دڠن 

ڬايا يڠ مناريق.    

شينتارو، دكنايل ستله بليو مول برفرانن   

دامل مڠڬالقكن فڠڬونأن بهاس ماليو باكو 

يڠ بتول دامل كاواسن سمفادن سالتن، دان 

بليو جوڬ رسيڠ مونچول دامل مجليس فوروم 

بهاس ماليو. 

ستله فروسيس دايلوق دامي أنتارا كراجأن   

 BRN تهاي دڠن ڬرقكن فمبيبسن فاتاين

دچتوسكن فد ٢٨ فيبواري .٢٠١٣ بليو سئورڠ 

يڠ برفرانن ددامل ممربي فنداڠن ترهادف 

إيسو فروسيس دامي دفاتاين سچارا تربوك، 

دان بليو جوڬ سئورڠ يڠ رسيڠ  منوليس 

أرتيكل تنتڠ فروسيس دامي دفاتاين مڽيبار 

ماللؤي المن ويبسسأيت. 

بليو ساله سئورڠ فنرتجمه دوكومني   

يڠد كموكاكن اوله BRN دري بهاس ماليو 

كدامل بهاس تهاي، مشاركة تهاي عامڽ دافت 

ممهامي كندوڠن دوكومني يڠد فافركن اوله 

فيهق ڬرقكن ايت بليو جوڬ بوليه دأڠڬفكن 

سباڬي سبهاڬني دري فروسيس دامي دفاتاين 

يڠ تله لفس. 

مانكال إسرتيڽ نورية ، برتوڬس سباڬي   

ڬورو سكوله رنده كمفوڠ فوبوق، مقيم 

ــره سأيبوري، واليــة فطاين،  توڠكال، دأي

بركلولوسن رسجان مودا، جوروسن فرإيكانن 

  .دجامعة سوڠكال ناكرين كمفوس فطاين



اوله: عبدهللا وان احمد

ڬوڬور دامل ميدان فرجواڠن دمي ممبيال مرواه 

أڬام، بڠسا دان تانه أير. نامون بيالكه كونفليك 

دفاتاين اكن سليس دڠن مڠاومتاكن فروسيس 

دامي اتو سچارا برفوليتيك.

باڽق يڠ مڠڠڬفكن بهوا، جالن دامي سفرت   

يڠ دكنداليكن اوله سايف فوليتيك باڬي كدوا٢ 

اداله   Thailand دان BRN بله فيهق، بأيك

جالن يڠ تيدق مڠأونتوڠكن باڬي فيهق فجواڠ 

فاتاين، كران مريك مڠڠڬفكن بهوا، فروسيس 

دامي سچارا دمكني، موڠكني اكن دڬوبر اوله 

فيهق تهاي سنديري، بيال كأدأن يڠ اڬق اكن 

مڠأونتوڠكن كفد فيهق فجواڠ فاتاين.

سوات چابران يڠ برس باڬي كدوا٢ فيهق، تأ   

ألين دان تأ بوكن اداله مڠوبهكن چارا برفيكري 

رعيت كدوا فيهق سنديري، بأيك فيهق تهاي 

سنديري يڠ هاروس دان فستي ممبهاروي 

فهامن اتو إيدولوجي كسيامن مريك، يڠ تله 

منجراف ماسوق كدامل فيكريان مريك سچارا 

اداله  بربوتا تويل، يڠ مڠڠڬفكن نڬارا تهاي 

ساتو، تأدافت دفيسهكن ! سدڠكن جك دكاجي 

دري سودوت سجاره اكن ددافتي بهوا، سيام 

اداله ساتو قوم كچيل، يڠ مان مريك  ايت 

مڠادا٢ كن سنديري هيڠڬ كهاري اين. دڠن 

مرمفسكن نڬري٢ جريان منجادري تانه جاجهن 

مريك سچارا برأنسور٢، دڠن مڠڬوناكن تيفو 

هيله فوليتيك ، رست منچيفتاكن سجاره بارو، 

يڠد ريكا٢ كن اوله مريك سچارا برسان.٢

دان باڬي فيهق فجواڠ كمرديكأن فاتاين فول، 

هاروس ممفر بهاروي جيجق لڠكه فرجواڠن 

انتوق ممودهكن دان سالرس دڠن فركمباڠن 

أوندڠ٢ أنتارا بڠسا، يڠ هاروس ممباوا إيسو 

ناشيونال (كبڠسأن) سباڬي بنديرا ريبولويس ! 

بوكن الڬي ممباوا إيسو أڬام، ولو فون فرجواڠن 

يڠد توبوه دڬاريسكن دان برفندو كفد داليل 

اتو نص يڠ تله دڽتاكن دامل ألقرءان دان سجاره 

فرجواڠن رسول الله (صىل الله عليه وسلم) 

سكاليفون.

جك كدوا فيهق تيدق دافت مڠاتيس   

فركارا ترسبوت، فڽلسني كونفليك دفاتاين ميمڠ 

اكن منمؤي جالن يڠ اڬق روميت دان فنوه 

كسولينت، تراوتام فامهمن يڠ اڬق سوسه دترميا 

اوله عقل يڠ كورڠ وارس دان كورڠ لوجيك.  

دسيني، بوكن برأريت مڠوبهكن إيدولوجي   

اتو مميندهكن فنجي كمرديكأن كفد اوتونومي 

اتو سباڬيڽ، تتايف بروبه چارا برتيندق دامل 

برفوليتيك سفاي انتوق مڽالرسكن دڠن فيوڬم٢ 

أنتارا بڠسا، مودهن٢ جالن انتوق چايف كفد 

كجيأن، اكن ممفر چفتكن متالمت يڠد چيتا٢ 

 .اوله سموا الفيسن مشاركة فاتاين سجاڬت

 ،BRN باڬي مانكه سيكف
منوجو جالن دامي يڠ امت منچابر؟

فوروم سيناران

ستله فروسيس دأيلوق دامي فاتاين يڠ   

سوده منجالني چوكوف ساتو تاهون يڠرب مول 

فد ٢٨ فيبواري .٢٠١٤ تله منموي جالن بونتو 

افبيل  دامل تيمفوه وقت يڠ امت سيڠكت، 

دبنديڠكن دڠن فروسيس دامي يڠد عاملي 

دري سلوروه دنيا.

ولو باڬي مان فون، فرجواڠن سچارا دامي   

هاروس دتروسكن، بوكن هاڽ مڠأومتاكن دڠن 

چارا برسنجات سهاج، جوسرتو ايت، ففراڠن 

تيدق اكن سليس جك دكتفيكن چارا يڠ لبيه 

بأيك دان امت بركسن، تراوتام دسڬي لڠكه٢ 

فوليتيك.  

باڬي مانكه، فرجواڠن كمرديكأن فاتاين   

يڠ تله برالير لبيه دري ستڠه أبد، يڠ سوده 

باڽق منلن ڽاوا فندودوق متفاتن بأيك ماليو، 

بودا دان چينا.

دان سوده فون باڽق فارا مجاهد يڠ تله   

Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลายู
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سيناران كارتون ناكا٢
كتيك بالجر دسكوله منڠه

بيال بالجر ديونيربسيتي...

ساي تأنأ منداملي 
ساڠت، كران اواق اكن 

برجومفا دفريڠكت 
يونيربسيتي فول... 

ننتي جومفا سان له...

ساي تأ مڠاجر 
هالويس ساڠت، كران 
فواق اواق سكالني ده 
برجومفا دسكوله منڠه 

دهولو ده.... 
OK

يا
ڬورو

!!
.??.
!!

فاسري

الله 
اكرب

اد عامل علامء مڠاتكن مريك يڠ 
صالة دان متفت سجودڽ اد فاسري 

سباڽق ايتله دافت 
فهالڽ.

متمتمتمت
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"امفون توانكو، همب داتڠ كسيني هاڽ   
انتوق مڠاجوكن اوصول ممفرلنچر فكرجأن 

همب ننتي" كات ابونواس
"اف اوصول ايت" تڽابڬيندا  

"همب اكن مميندهكن إستنا فادوكا يڠ مليا   
تفت فد هاري راي عيداألضحي، يڠ كبتولن هاڽ 
كورڠ دوا فولوه هاري الڬي" جواب ابونواس.

"كالو هاڽ ايت اوصول مو، بأيك له" كات   
بڬيندا

"ساتو الڬي بڬيندا يڠ مليا" ابونواس   
منمبهكن

"اف الڬي" تڽا بڬيندا  
"همب موهون بڬيندا مڽمبليه سفوله   
انتوق دباڬيكن لڠسوڠ  ايكور ملبو يڠڬموق 

كفد فاكري مسكني" كات ابونواس
"اوصول مو اكو ترميا" كات بڬيندا يڠ   

مڽتوجوي اوصول ابونواس
ابونواس فون فولڠ دڠن فراسأن رياڠ ڬمبريا،   
كيني تيدق ادالڬي يڠ فرلو دخواتري، ننتي وقتڽ 
تيبا، اي فستي اكن دڠن موده مميندهكن إستنا 
بڬيندا كأتس ڬونوڠ، جاڠنكن هاڽ كفونچق 
ڬونوڠ، كدارس ألوت فون ابونواس سڠڬوف.

ابو نواس :
 	      ممينده استنا

الرشيد، بارو ساج  بڬيندا راج هــارون   
ممباچ سبواه كتاب تنتڠ كهيبنت راج سليامن يڠ 
ممفو ممرينتهكن فارا جني انتوق مميندهكن 
سيڠڬهسان “راتو بلقيس” ددكت إستناڽ. تيبا٢ 

ساج بڬيندا مراس ترتاريق.
انتوق مالكوكن  هاتيڽ موألي ترڬلنتيق   

حال يڠ سام دڠن راج سليامن ايت. 
سچارا تيبا٢ ساج بڬيندا ايڠني اڬر إستناڽ   
دفيندهكن كأتس ڬونوڠ اڬر لبيه لواس مليهت 

فمنداڠن عامل سكيرت.
بڬيندا فون برفيكري سجنق، بوكنكه حال   
ايت تيدق مستحيل دافت دالكوكن اوله ابونواس 

يڠ تركنل أمت چرديق دنڬريڽ.
تنفا ممبواڠ وقت، ابونواس سڬرا دفڠڬيل   

كإستنا مڠهادف بڬيندا راج هارون الرشيد.
ستله مڠهادف، بڬيندا راج برتڽا "سڠڬوفكه   
اڠكو مميندهكن إستنا كأتس ڬونوڠ اڬر اكو 

لبيه للواس مليهت نڬريكو؟" تڽا بڬيندا.
ابونواس دلوار دوڬأن تيدق لڠسوڠ منجواب   
فرتڽأن ايت، اي برفيكري سجنق هيڠڬ كنيڠڽ 
بركروت. دامل هاتيڽ، اي برفيكري كالو اي تيدق 
موڠكني منولق فرمينتأن بڬيندا، كچوايل ميمڠ 

ايڠني دحكوم. 
ستله برفيكري، ابونواس اخريڽ ترفقسا مرنميا   
فرمينتأن بڬيندا يڠ مروفاكن سوات فركارا يڠ 

ساڠت برس ايت.
اد الڬي فرمينتأن دري بڬيندا، بهوا فكرجأن   

ايت هاروس سليس هاڽ دامل وقت سبولن.
ابونواس فون فولڠ دڠن هايت يڠ رسه،   
ستيف مامل اي هاڽ برمتن دڠن بينتڠ دان بولن 
ساج، هاري دمي هاري دفنوهي دڠن راس 

كڬدونداهن دڠن كرج يڠ مستحيل ايت.
تياد هاري يڠ لبيه برت دامل هيدوف   
ابونواس كچوايل هاري٢ ايت. تتايف فد هاري 
كسمبيلن اي الڬي مراس ترلبيه ڬونده، ميمڠ 

ابونواس سئورڠ يڠ چرديق الڬي فنداي.
كإيسوقكن هاريڽ، ابونواس منوجوكإستنا،   
اي مڠهادف بڬيندا انتوق ممينداهكن إستنا 
دڠن سنڠ هايت، بڬيندا اكن مندڠركن اف يڠ 

دايڠينكن ابونواس.

بريتا ايت موألي ترسيرب كسلوروه فلوسوق   
نڬري، همفري سموا اورڠ برهارف چمس، تتايف 
سباڬني برس رعيت مراس يقني اكن كممفوان 
ابومواس، كران سلام اين ابونواس بلوم فرنه 
ڬاڬل ملقسناكن توڬس٢ يڠلوار بياس يڠدبريكن 

كفداڽ.
نامون ادجوڬ يڠ مراس راڬو اكن كربحاصيلن   

ابونواس كايل اين.
ساعت يڠدننتيكن اخري تيبا جوڬ، رعيت   
بردسق٢ منوجو كالفڠن انتوق مالكوكن سمبهيڠ 
عيداألضحي دان سليس سمبهيڠ، سفوله ايكور 
ملبو سومباڠن دري بڬيندا دسمبليه اللودماسق 
كمدين دباڬيكن كفد فاكريمسكني. سمفيله 
ابونواس يڠ هاروس مالكوكن توڬس  ڬيلريان 
برت ايت. ابونواس فون برجالن منوجو إستنا 
دان دايكويت اوله رعيت، سسمفيڽ ددفن إستنا 

دان كفد بڬيندا
"امفون توانكو يڠ مليا، افكه إستنا سوده   

تيدق اد اورڠڽ الڬي؟" تڽا ابونواس
"تيدق اد" جواب بڬيندا راج سيڠكت  

ابونواس برجالن برباف لڠكه  .كمدين   
مندكتي إستنا

ابونواس، مڠاف اڠكو بلوم جوڬ مڠڠكت    
إستناكو؟ تڽا بڬيندا

“همب سوده سيف سجق تادي بڬيندا”   
جواب ابونواس

"اف مقصود مو سوده سيف سجق تادي؟"  
"كالواڠكو سوده سيف، اللو اف يڠ اڠكو   

توڠڬو؟" تڽا بڬيندا دڠن حريان
"همب منوڠڬو إستنا فادوكا يڠ مليا   
داڠكت اوله سلوروه رعيت يڠ حاضري انتوق 
دلتقكن دأتس فوندق همب، ستله ايت، تنتو 
همب اكن مميندهكن إستنا فادوكا يڠ مليا 
كأتس ڬونوڠ سسواي فرمينتأن فادوكا" جلس 

ابونواس
بڬيندا راج يڠ مندڠر فنجلسن ابونواس   
اين مراس ترفنا، دامل هايت دي برفيكري بهوا 
تياد موڠكني سئورڠ مأنيس فون دبومي اين 
يڠ مڽأمي كجيأن راج سليامن، بتاف چرديقڽ 

 .ابونواس اين دڠن االسن يڠ ماسوق عقل



بوڠا چينا دأتس ابتو

جاتوه جأوهڽ كدامل رواڠ

عادت دنيا مميڠ بڬيتو

سبب أمس بودي تربواڠ

بواه لڠست كونيڠ منچهل

سسندودوق تيدق بربواه الڬي

سوده دافت ڬاديڠ برتواه

تندوق تيدق برڬوان الڬي

بأيك برڬالس بأيك تيدق

بويل٢ براتيل بنڠ

بأيك برابلس بأيك تيدق   

أصل بودي سام دكنڠ

فنتون بودي
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ผู้รับ

اتمن لڠڬوندي تومبوه الكف

تربيت بوڠا فوچوق مايت

بودي توان ساي تأ لوف

سوده ترفاهت ددامل هايت

فادي دان اننس اتمن دتنجوڠ

متفت فيفيت ممبوات سارڠ

بودي دان أمس سام دجوجنوڠ

 هيدوف أمان دكنڠ اورڠ

اوله: زين العابدين باكر
فنتون ماليو، كواال لومفور: 

ديوان بهاس دان فستاك
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