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إخالص فرينشاي، فرنياكأن بارو فطاني
نن سمفادن سالتن رتاوا اوله: مدرسة كوا

دموسيم يڠ فانس بڬيني، افكه يڠ   

ترلينتس دكفال اورڠ فطاين... إخالص، أفنان، 

نام ترسبوت  فردوس، بوڠا دان ألين٢، 

 ،)Coffee( اكن دلڠكايف دڠن كوففي

كران اي اداله نام كداي جوالن مينومن 

سجوق يڠ دافت مڠهيلڠكن دهڬا، يڠرب 

تابوران دفيڠڬري جالن. 

اين كيني سوده منجادي ترين  نام   

)trend( فرنياڬأن باڬي مشاركة عوام، 

يڠ سامكني بركمبڠ لواس دفطاين، كران 

اي مروفاكن نام يڠ مڠڬمربكن كماليوان 

دان كإسالمن يڠ سسواي دڠن مشاركة 

متفاتن. 

يڠ فنتيڠ اداله، كداي٢ ترسبوت   

منجوال دڠن هرڬ يڠ تيدق ماهل، تتايف 

انتوق برتاروڠ دڠن مينومن ألين يڠ 

سوده مڠواسأي فارسان بوليه اتو تيدق 

بلوم الڬي تنتو. تتايف سكورڠ٢ ڽ فرنياڬأن 

اورڠ فطاين دافت بركمبڠ فست، دڠن 

منجوال فرينشاي، انتوق مريك يڠ إيڠني 

ممبوك چواڠن بارو سفرت إخالص.

“إخالص” اداله كداي جوال مينومن   

اوله  كويف تراديشيونل، يڠد اوروسكن 

سوداري روسني وي برس ،٣٦ تاهون اتو 

دكنايل دڠن كأين، برأصل دري كمفوڠ چابڠ 

تيڬ، بندر فطاين، اي سباڬي فڠولوالڽ.

ستله منونتون ساتو رانچاڠن دري   

تيليويشني بركنأن دڠن چارا منجوال 

مينومن ددامل ساروڠ قرتس، دافت مناهن 

ايتله  مينومن سجوق ايت تاهن الم، 

انتوق منچوب.  فرموألن ساي برفيكري 

كمدين ساي چاري معلومات دري إنرتنيت 

مڠنأي متفت يڠ ممبوات ساروڠ قرتس 

انتوق جوال مينومن ايت، كمدين ساي 

تروس مڠهوبوڠي كفد كيلن ترسبوت 

دان ممسن ساروڠ قرتس سباڽق ٥,٠٠٠ 

، دڠن مڠڬوناكن ملبڠ إخالص.

كمدين موال منجوال مينومن دفارس   

مامل، دبندر فطاين سباڬي فرموألن فد 

بولن اوكتوبر ٢٠١٣، دڠن مڠڬونا كن 

بوڠكوسن قرتس.

افبيل جوالن اين دسمبوت دڠن بأيك،   

ساي مندفرت سباڬي توان فوڽا أدياترسبوت 

دباوه ملبڠ فرنياڬأن لوڬو إخالص، كمدين 

دإيكوت رست دامل فروڬريم كورسوس 

تنتڠ چارا انتوق ممفرودكيس، سفاي لبيه 

بأيك دان برستيندارد.

“إخالص” اداله نام باڬي انق لاليك يڠ   

بوڠسو، منكل انق لاليك يڠ سولوڠ فول 

انتوق فرودك چيچه كروفوق  دڬوناكن 

إيكن يأيت “إخوان”.  

كأين بركات “فد ميڠڬو فرتام، سوسه   

جوڬ انتوق ممڠڬيل فلڠڬن، افبيل دتاڽ 

مڠاف ڬونا ساروڠ قرتس، ساي فون 

منجلسكن كفد مريك، سهيڠڬ تردڠر دري 

فلڠڬن مڠاتكن بهوا، مينومن سجوق ددامل 

قرتس برن٢ تاهن الم، كمدين فد ميڠڬو 

سرتوسڽ فلڠڬن لبيه رامي دان سامكني 

برمتبه، تيدق فرلو منجلس الڬي.”

انتوق ممبيل  كمدين اد يڠ داتڠ   

فرينشاي برأنسور٢، سكارڠ سوده ممفوڽأي 

١٥٧ چواڠن مليفويت ٦ والية دكاواسن 

سالتن يأيت فطاين، جاال، ناراتيوات، 

سڠڬورا، ستول دان فوكيت.  

كأين مڠاتكن بهوا،يڠ مڽببكن فرينشاي   

إخالص ساڠت فوفوال ، كران دڠن بوڠكسنڽ 

يڠ لوار بياس، يڠ مناريق هايت، دان سجوقڽ 

تاهن الم درفد فالستيك بياس، افاته الڬي 

راس يڠ أنيه دان هرڬ يڠ تيدق ماهل. 

“نام فرودق جوڬ فنتيڠ، اوله كران   

مشاركة فطاين كباڽقكنڽ اورڠ مسلم، جك 

نام تيدق منونجوقكن سباڬي مسلم دڠن 

جلس، اكن مڽببكن كياقينن فلڠڬن ايت 

كورڠ دان دسمفيڠ ايت فول اكن دافت 

بركمبڠ دڠن فست.”

انتوق فرينشاي إخالص اد دوا كلس،   

يأيت دڠن هرڬ ٢٧,٠٠٠ بات ترماسوق 

فرألنت يڠ اوتام انتوق بوات مينومن دان 
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فافن نام كداي. دان هرڬ ٥٥,٠٠٠ بات 

اين چوكوف لڠكف دڠن فرألنت ترماسوق 

ميجا سديا انتوق منجوال.

اداله،  فررشاطن فرينشاي إخالص   

انتوق مننتوكن جمله كداي، يأيت ساتو 

مقيم دبرن ساتو چواڠن سهاج، منكل 

دكاواسن بندر مڠيكوت كسسواين دڠن 

كاواسن دان متفت، سفاي انتوق منجاڬ 

جمله كداي سفاي تأبڬيتو كتت.

رشط اين اداله برتجوان انتوق مڠكلكن   

كواليتي دان كياقينن فلڠڬن، دان ساي 

برهارف سموڬ مريك يڠ ممبيل فرينشاي 

اين اكن مندافت فندافنت يڠ بأيك دافت 

مڽارا هيدوف مريك.

رسبوق تيه دان كويف، إخالص ممفوڽأي   

راموان يڠ ترسنديري يڠ فستي دامبيل 

دري فميليك فرينشاي سهاج، بڬيتو جوڬ 

دڠن ساروڠ قرتس.

كلبيهن فرينشاي اداله، دافت منولوڠ   

مشاركة دافت اد كرج دان منمبه فندافنت، 

ساي امت برشكور يڠ مان اديڠ داتڠ 

مڠوچف ترمياكاسيه يڠ مريك دافت 

ادكرج، ستڠه درفد تأفرلو تيڠڬل كلوارڬ 

انتوق فرڬي كاملسيا الڬي.  

اندا ماهو  كأين برفسن بهوا”جك   

مالكوكن سسوات، هاروس بوات دڠن 

اتو تيدق  سڬرا جاڠن دننتي٢، برجاي 

ايت ألين حال، جك اندا تراس مله سامڠت 

جاڠن برهنتي رست~مرت، تتايف هاروس 

ممفربأيقيك انتوق منچاري جالن يڠ لبيه 

بأيك، فستي برتوڠكوس لوموس دڠنڽ 

اد دان سنتياس  سداي اوفاي يڠ كيت 

 ”.برفيكري فوسيتيف

اف يڠد بحثكن دمجليس   
سميرن دامل توفيق “مييس دامي 
رمضان” فد ١٥ جون ٢٠١٤ يڠ 
اللو، يڠد لڠسوڠكن دكوليج إسالم 
جامعة سوڠكالناكرين كمفوس 
فطاين، اداله ساله ساتو إكتيويتي 
دسلوروه دنيا بركنأن دڠن رمضان، 
  Fast-A-Thon دان إكتيويتي

اداله ساله ساتو دريڽ.          

يڠ منچريتاكن حال   
اداله سؤچات سيت مالئ  اين 
ين، فنرشح دري جامعة فايف، 
بليو اداله مسلم چياڠ ماي، يڠ 

بركتورونن چينا.

معلومات يڠد فافركن   
دالمن ويب سأيت wikipedia.org مالفوركن بهوا، إكتيويتي  
اداكن فد بولن رمضان  اداله إكتيويتي يڠد   ،Fast-A-Thon
دستيف جامعة دأمرييكا كاواسن اوتارا، انتوق منيڠكتكن كسدران 
مڠنأي كأدأن ككوراڠن مكانن دان كالفران، دان جوڬ انتوق 

ممفالجري تنتڠ چارا هيدوف مسلم دان أڬام إسالم.

‘Fast-A-Thon‘ إكتيويتي مڽمبوت رمضان دأميريكا
اين دأنجوركن اوله فرساتوان فالجر  إكتيويتي   
أڬام دان  مسلم، يڠ منجمفوت فالجر دري ستيف 
كفرچيأن، سام٢ برفواس مڠيكوت اجاران إسالم، سلام 
ساتو هاري، برموال دري وقت فجر سهيڠڬ تربنمڽ 
اين جوڬ دمينتأ كفد سموا  متهاري، دامل إكتيويتي 
فرست برسام٢ مندرما دان ممربي بنتوان كفد مريك 
يڠرب فواس، دان دجمفوت داتڠ بربوك فواس برسام 

فد هاري ترسبوت.

إكتيويتي  Fast-A-Thon  دموالكن اوله فرساتوان   
فالجر مسلم جامعة تني نيس يس فد تاهون ٢٠٠١، 
سلفس برالكو تراجيدي وودتريد سينرت ، دان إكتيويتي 
اين داداكن دسلوروه نڬارا فد تاهون ٢٠٠٦ اوله 
فرساتوان فالجر، اين اداله ساله ساتو إكتيويتي يڠدافت 
مڽلسيكن مسأله فامهمن يڠ ساله ترهادف مسلم دان 

أڬام إسالم.

سكارڠ Fast-A-Thon  تله دجاديكن إكتيويتي   
تاهونن يڠد اداكن فدبولن رمضان ستيف تاهون د 

 .أمرييكا رشيكة

روسني    وي برس



ك كريا كيچچا را
كتوا فرساتون مجليس أڬام إسالم ليم 

بلس والية بهاڬني سالتن

“فد بولن رمضان تاهون اين،   

دهارفكن كفد سموا فيهق ممفالجري 

أنتارا  دان ممهامي دامل ممفرساتوكن 

ساتو سام ألين، سفاي دافت منجالين 

هيدوف دڠن أمان سنتوسا. دهارف 

كفد فيهق كراجأن مڠڬوناكن كسمفاتن 

دبولن رمضان اين، براوسها دامل مڽلسيكن 

مسأله دكاواسن والية سمفادن سالتن 

هيڠڬ سرتوسڽ، تراوتام دامل حال 

فرونيديڠن دڠن فيهق فجواڠ، دان 

كراجأن جوڬ هاروس برصفة مالفڠكن 

دادا، سفاي مشاركة دافت منجاڬكن 

   ”.ديريڽ مڠيكوت كهندق مريك

استاذ محمد خايا
فنرشح دفاكولتي فنديديقكن إسالم، 

جامعة فطاين

“رمضان اداله بولن يڠ مڠڬوڬوركن   

انتوق  سڬل كبوروقكن دري بدان، 

كهيدوفن سلفس بولن رمضان، دڠن 

برتجوان انتوق منجادي سؤرڠ همب 

بڠ برن٢ طاعة كفد الله.  

دهارفكن سموڬ دافت مڠمبيل   

فڠاجاران دبولن رمضان، دامل منجناكن 

سواسان كدامني دامل كاواسن، سفاي 

مالهريكن سواسان يڠ أمان دان سفاي 

مشاركة دافت هيدوف دڠن سجهرتا 

ددامل مشاركة يڠ برألينن بودايا دان 

 ”.أڬأم
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هارفن دامي،
سالمت مڽمبوت بولن رمضان المبارك ١٤٣٥ هـ

نن سمفادن سالتن رتاوا اوله: مدرسة كوا

استاذ عبدالمهيمن صالح
كتوا فوسة فڽالراسن تاديكا كاواسن 

سالتن )فركاس(

“بولن رمضان سوات بولن يڠ مليا،   

مروفاكن فڠهولو سڬل بولن، بولن 

يڠد ليفت ڬندا سڬل عاملن دان بولن 

كأمفونن، اوله ايت كفد قوم مسلمني دان 

مسلامت ماريله سام٢ كيت مموهون 

كأمفونن دري الله رب الغفور، راجني 

برعبادة صالة فرض، صالة سنة، ممباچ 

الله، سام٢ كيت  القرأن دان برذكر 

برفواس سموڬ كيت دبري كأمفونن، 

 .رحمة، بركة سفنجڠ ماس



“انتوق كسجهرتأن ددامل بولن رمضان   

املبارك، ساي رسوكن كفد قوم مسلمني 

دان مسلامت سكالني، برسام٢ منونيكن 

عبادة فواس دڠن فنوه كتقوأن سفنجڠ 

رمضان يڠ مليا اين، دڠن مڠيكويت 

جيجق لڠكه سنه نبي، دڠن منديري 

قيام الليل، ممباچ القرأن دان عبادة٢ 

ألين مڠيكوت تاتا چارا دان سنه نبي 

دڠن سمفرنا.

برسام منجاڬاكن كلوارڬ دان اورڠ   

يڠد سايڠي، سموڬ مريك براد ددامل 

لنداسن إسالم، برسام منچڬه، مالرڠ، 

منجأوهي سڬل فركارا يڠ ممربي 

كمرضاتن، دان جوڬ هينداركن سڬل 

كمعصينت دسفنجڠ بولن رمضان.

دهارفكن كفد سموا فيهق، تيدق   

منجوال مكانن دسياڠ هاري، دان تيدق 

منجوال اف ساج يڠ ممبهاياكن ديري 

دان يڠ مڽاكيتي اورڠ ألين. برسام٢ له 

كيت مڠوتوقكن سڬل ككراسن، انتوق 

مڠمباليكن كسجهرتأن دان كتنرتامن 

  ”.ددامل كاواسن سمفادن سالتن

جاج ويدورامي مأميڠ چئ
كتوا مجليس أڬام إسالم والية فطاني

اين،  “ددامل بولن رمضان تاهون   

دهارفكن كفد سموا فيهق برسام٢ 

منچيفتاكن سواسان كدامني، برسام 

مڽيناركن هايت دڠن برعبادة. دان 

دهارفكن كفد ميديا، برسام مڠڬالقكن 

مشاركة انتوق برعبادة سباڽق موڠكني، 

انتوق  يأيت ١٠ هاري أول مڠڬالق 

مالكوكن كبأيقكن، ١٠ هاري يڠ كدوا 

مڠڬالقكن انتوق برمعافن٢، دان ١٠ 

هاري يڠ أخري مڠڬالقكن ممربي فڠرتني 

تنتڠ ذكات.

دان دهارفكن كفد ميديا٢، سفاي   

ممباڽقكن مامفر حال٢ فقري مسكني، 

كران مريك ايت ماسيه باڽق يڠ ممرلوكن 

بنتوان دان فرتولوڠن، دڠن مڠڬالقكن 

برصدقه.

ساي مڽرو بهوا، دسفنجڠ بولن   

رمضان اين، كيت هاروس منديريكن 

صالة سباڽق ١،٧٦٢ ركعة، يأيت صالة 

فرض ١٧ ركعة دان صالة تراويح ٢٠ 

ركعة فد ستيف مامل، صالة وتر، صالة 

 ..تحجد، صالة ضحى دان سباڬيڽ

دوقتور عبدالله ابوبكر
ستيا اوسها ديوان علأم فطاين 

دارالسالم، دان أهل جواتن كواس 

مجليس أڬام إسالم والية جاال

“رمضان تاهون اين، درسوكن كفد قوم مسلمني دان مسلامت   

سكالني، باڽقكن صالة دان ممباچ القرأن دمسجد، دان ممفرباڽقكنله 

 ”.عاملن سباڽق موڠكني، تأكريا يڠ مودا اتو يڠ توا

حاج عبدالرحمن عبدالصمد
كتلوا فرسلاتون مجليلس أڬام إسلالم 

ليلم واليلة سلمفادن سلالتن
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برسمفنا دڠن منجلڠڽ بولن 

املبارك ١٤٣٥ هـ. كامي أهل  رمضان 

جواتن كواس مجليس أڬام إسالم، عامل 

امام، خطيب  علأم، توانڬورو، أستاذ، 

دان بيالل ددامل كاواسن والية سمفادن 

سالتن، مڽمفيكن ستيڠڬي٢ فڠهرڬأن 

كفد سودارا قوم مسلمني دان مسلامت سكالني. 

اين اڬر  دڠن كسمفاتن بولن يڠ مها بركة 

ملقسناكن عاملن كبأيقكن دمي ديري توان 

سنديري، كلوارڬ، مشاركة دان تانهأير.

بولن رمضان اياله بولن يڠ مهابركة دان 

سسواي سكايل باڬي مريك٢ يڠ مأو مڽليديقيك 

ديري سنديري، دڠن ممفربأيقيك سڬل اف 

ككوراڠن دان مڠوراڠكن كامهوان هوا نفسوڽ 

سفاي برأنسور٢ بركورڠ سفرت كإيڠينن نفسو 

شهوة، طمع هلوبا، تيدق برفري كأمنسيأن، 

فراسأن كدكوت، بوروس يڠ ممبذير دان هيدوف 

برجأوهن درفد الله سبحانه وتعاىل.

دان سباليقڽ دافت منمبه كبأيقكن 

دان ڬنجاران يڠ برليمفت ڬندا انتوق ديري 

سنديري دڠن سباڽق موڠكني، دڠن برفواس 

مڠيكوت سنه رسول الله صىل الله عليه وسلم 

دڠن فنوه سامڠت، دڠن مڠڬوناكن كسمفاتن 

يڠ مهابركة اين، مڠرجاكن عاملن٢ يڠد ڬالقكن 

سورت سروان درفد فميمفين اڬام إسالم دالم كسمفاتن مڠاداكن صالة حاجة
سمفنا مڽمبوت كتيبأن بولن رمضان المبارك ١٤٣٥ هـ.

فد تڠڬل ١٨ ميتؤنايون ٢٥٥٧ ب. برتمفت دمسجد جامع الفطاني

بنتوان دان  لبيه٢ الڬي ممربي  ددامل إسالم، 

سوكوڠن كفد سودارا٢ ڽ يڠ ددامل كسوسهن، 

سبب دڠن مڠاملي فواس مريك دافت مراسأي 

كسوسهن دان كهأوسن باڬي مريك يڠ الفر، 

دڠن ايت تنتو سكايل اكن تيمبول فراسأن 

كاسيه سايڠ ترهادف سوداراڽ يڠ ألين، ايتوله 

مريك يڠ مڠحيايت ددامل جيواڽ فراسأن برفواس 

دڠن سبرنڽ.

سألين درفد ايت مريك يڠ برفواس 

هندقله منيڠڬلكن سڬل فركارا يڠأكن مروسقكن 

فواسڽ، بأيك دسڬي توبه بدان، فرچاكفن دان 

اييس هاتيڽ، برفواس اياله منانم فراسأن ددامل 

جيواڽ سفاي برمتبه قوات امياڽ، سفاي دافت 

مالوان هوا نفسوڽ سنديري، سفرت فراسأن 

اتو فربواتن معصية  هندق مڠهيسف داده، 

ألينڽ. باڬي مريك يڠ برفواس دان ماسيه 

اوله أڬام، ايت  ممبوات فربواتن يڠد الرڠ 

مننداكن مريك يڠ برفواس ايت تيدق دافت 

مناهن فراسأن نفسوڽ، مڠيكوت سباڬيامن 

حكمة فواس يڠد كهندقيك اوله رشع، سقدر 

مناهنكن ديري درفد ماكن دان مينوم 

دامل وقت يڠد تنتوكن، يڠامن تيدق 

دافت اف٢ ڬنجاران فون هاڽ الفر 

دان دهاڬ سهاج.

مريك يڠ برفواس مڠيكوت 

حكمة فواس يڠ سبرن تنتو سكايل دافت ممباوا 

كتنرتامن دان كسالمنت، دڠن بهوا مريك يڠ بر 

فواس سام٢ بنتو سوداراڽ يڠ مڠاملي كسوسهن 

ددامل كهيدوفن، دان ممبوات سڬل عاملن٢ 

يڠد سوروه اوله رشع دڠن فنوه سامڠت، 

دان سباليقڽ مڠورڠ دان تروس منيڠڬلكن 

سڬل فربواتن يڠد الرڠ اوله إسالم، لبيه٢ الڬي 

مروڬول حق فري كأمنسيأن، بأيك جيوا راڬ 

مأو فون هرت بندا، يڠ مروفاكن فربواتن يڠ 

برالوان دڠن تجوان دان حكمة برفواس.

اوله ايت، ساي دأتس نام أهل جواتن 

كواس مجليس أڬام إسالم، عامل علأم، توان ڬورو، 

أستاذ، امام، خطيب دان بيالل، مڽروكفد سودارا 

قوم مسلمني دان مسلامت سكالني، برفواس 

دڠن إخالص برسام٢ مڠورڠكن، منيڠڬل دان 

برهنتي درفد فركارا٢ معصية دان سام٢ براوسها 

سفاي منيمبولكن كتنرتامن دان كأمانن ددامل 

   .مشاركة دان تانهأير سرتوسڽ



7 فوروم سيناران
شعبان 1435 / جون 2014

مك كمباليله فڬاواي راج ايت دان 
مڽمفيكن خبر سبنرڽ.

“عجأيب بنر.” كات بڬيندا راج دالم 
هاتي ستله مندڠر الفوران فڬاوايڽ.

“بارو كالي اين اكو مندڠر خبر سؤرڠ 
لالكي بوليه حاميل”، كاتڽ دڠن فنوه حيران.

مك راج فون أخيرڽ بركإيڠينن منيڠوق 
ابونواس، اي فرڬي دڠن دإيريڠي سجمله منتري 
دان فارا فڬاواي كرومه ابونواس، بڬيتوله مليهت 
راج داتڠ. ابونواس فون برالري٢ مڽمبوت دان 

مڽمبه كاكيڽ.

“يا توانكو، بأيك جوڬ روفاڽ توانكو داتڠ 
كرومه همب يڠ هينا اين.” اوچف ابونواس. 

راج فون كمدين دفرسيالكن دودق 
دتمفت يڠ فاليڠ حرمت، سمنتارا ابونواس دودق 

برسيال دباوهڽ.

“يا توانكو، افكه يڠ مڽببكن توانكو داتڠ 
كرومه كو اين؟” تاڽ ابونواس.

“اكو كماري كران إيڠين تاهو كأدأن مو، 
أڠكو دخبركن ساكيت هندق مالهيركن دان سدڠ 
منوڠڬو بوموه برانق، بنركه دمكين؟” جواب راج.

: ابو نواس
مڠاكو حاميل دمي مڽيندير راج

الرشيد، دخبركن سدڠ  سلطان هارون 
جاتوه ساكيت، سببڽ كران سوده ٧ بولن ابونواس 
تيدق مڠهادف كفد ديريڽ، ممبواتكن سواسان 
إستان جادي سفي تنفا كهاضيران ابونواس. اي 
مڽسل كران مالرڠ ابونواس بركونجوڠ كإستان، 
سهيڠڬ ممبوات ابونواس بنر٢ تيدق مونچول 

دهادفن راج.

راج فون أخيرڽ منچابوت سومفاهنڽ 
انتوق  ابونواس  دان مڽوروه فڬاواي منمؤي 

مڠاجقڽ كإستان.

“موڠكين ابونواس ماره كفدكو، فرڬيله 
كرومهڽ دان اجقله ابونواس منمؤيكو” فرينتهڽ.

س منوڠڬو بوموه ابونوا
فڬاواي راج فون بركونجوڠ كرومه 
ابونواس منولق  ابونواس دان دلوار سڠكأن، 
تاوارن فڬاوي راج ايت. ابونواس مڠاكؤي تڠه 

حاميل دان هندق مالهيركن. 

“تولوڠ سمفيكن كفد راج، اكو ساكيت 
دان هندق برسالين، دان اكو سدڠ منوڠڬو بوموه 
برانق، انتوق مڠلواركن بايي اين” كات ابونواس 

سمبيل مڠڬوسوق فروتڽ يڠ بونچيت.

 ابونواس تيدق منجواب، اي هاڽ ترسڽوم.

“چوب جلسكن فركتأن مو، سياف لالكي يڠ 
حاميل دان سياف بوموه برانقڽ.” تاڽ راج الڬي.

مك دڠن سنڠ هاتي برچريتاله ابونواس.  

ج مڽيندير را
“بڬيني، فد ماس دولو... بڬيندا مڠوسيركو 
دري إستان، تتافي ستله ٧ بولن براللو، تنفا االسن 
يڠ جلس، سڠ راج ممڠڬيل همب كإستان، اين 
عبارت هبوڠن الكي٢ دان فرامفوان يڠ كمدين 
حاميل تنفا منيكاح، تنتو ساج ايت ملڠڬر عادت 
دان أڬام، يڠ مڠڬونچڠكن سلوروه نڬري.” 

چريتا ابونواس.

ابونواس منجلسكن بهوا، سباڬي سؤرڠ 
فميمفين، سهاروسڽ راج تيدق مڠلواركن تيته 
يڠ تأ سنونه، تيدق بوليه چابوت فرينتهڽ الڬي. 
أير لوده  جك ايت دالكوكن، عبارت منجيلت 

سنديري دان ايتله تندا٢ فڠچوت.

“اوله كران ايت، هاروس برفيكير بيار بأيك 
سبلوم برتيندق، ايتله حقيقة كأدأن سؤرڠ لالكي 
يڠ هندق برسالين.” چريتا ابونواس مڽيندير راج.

“اللو  باڬيمان دڠن بوموه برانق ايت؟” 
تاڽ بڬيندا.

“ادافون بوموه برانق يڠد توڠڬو، اداله 
بڬيندا كماري، دڠن كداتڠن بڬندا كماري، برأرتي 
همب سوده مالهيركن، أرتيڽ راس ساكيت دان 

تاكوت همب كفد بڬيندا.” كات ابونواس.

“بوكن بڬيتو ابونواس، اكو تيدق سوڠڬوه٢ 
مالرڠ مو كإستان، مألينكن هاڽ برڬوراو، بيسوق 
اكو إڠين بربيچارا دڠن  داتڠله أڠكو كإستان، 

مو.” تيته راج.

“سڬل تيته راج همب جونجوڠ تيڠڬي 
توانكن.” سمبه ابونواس دڠن حرمت.

 .تتافي راج هاڽ مڠيليڠ٢ كفال ساج
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