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คว�มจริงกรณีโต๊ะชูด ทุ่งย�งแดง  หน้� 6-8
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۳. كورسوس بهاڬني الفورن بريتا 
 Advanced Video ﴿ دڠن مڠڬونا الة ويديو
Courses : AVC-103﴾ بهاڬني اين ممفوڽأي 

جمله فرستا يڠ فاليڠ راماي سكايل يأيت اد سموا 
٨۱ اورڠ .

دفطاني بارو  جنراسي  ورتاون   منوبهكن 

ورتاين بريتا  ايديتور  لوڠ  چئ  شعري   .انچئ 

 جرنايس ۱اين، WGM منچريتاكن بهوا “فروجيك

 مڠاداكن ورتاين ماس ايت تله اد مسئله دڠن فيهق

ماسوق كامي  برنكن  تيدق  مريك  كران   كراجأن، 

.دڠن بريتا  ممبوات  اونتوق  كجادين   كتمفت 

مڠلواركن تله  كامي  فيهق  برايكوت،مك   كجادين 

 ايديا اونتوق منوبوهكن جرنايس بارو دري كالڠن

 اورڠ متفنت اونتوق منجادي ورتاون سنديري ، رستا

. “مريك اكن منجادي جاريڠن دڠن ورتاين

سموا منددهكن  اكن  ڤرتامڽ  سكشن   كورسوس 

كورتاونن فرينسيف۲  رستا  كورتاونن  تنتڠ   علمو 

سكشن كورتاونن.منكل  اساس  منجادي   سباڬاي 

مميليه اورڠ  ستيف  كفد  فلواڠ  ،ممربي   سرتوسڽ 

ماسيڠ۲، بيدڠ  دامل  ماهري  مريك  يڠ  علمو   بهاڬني 

ڬورو دڠن  برالتيه  دان  كورسوس  ماسوق   اونتوق 

 جمفوتن يڠ فاكر۲ دامل بيدڠڽ, يڠ تله دجمفوت

.اوليه فيهق ورتاين

 كورسوس يڠ تله لفس،تردافت ستڠه فرستا فنداي

منوليس،ستڠه فنداي  تيدق  تتايف  ويديو   مراكم 

مراكم فنداي  تيدق  تتايف  منوليس  فنداي   فرستا 

ورتاين فيهق  دمكني  سبب  دڠن   ويديو.مك 

فرستا،افبيال سموا  كفد  ارهن  ممربي   فون 

اونتوق چريتا  دان  بريتا  باهن  منچاري   هندق 

 دالفوركن،هارف سموا فرستا ممباڬي كومفولن،

۳ منچاكويف  داملڽ  اد  مستي  كومفولن   ستيف 

.بيدڠ،سفاي بوليه بنتو ساتو سام ألين

كورسوس اداله  اين  كايل  كورسوس  كران   اوليه 

راكمن دبيدڠ   اينتينسيف.خصوصڽ 

 ويديو،سهيڠڬ ستيف اورڠ ممفو مرنبيت كليف

 ويديو،ممفو بوات سكريف سنديري،ممفو ريكا

 لتق دان مڽونتيڠ دان ممفو مڽباركن دامل المن

 ويب دڠن سنديري،سهيڠڬ ممفو جوڬ مڽباركن

. دامل المن ويب سچارا لڠسوڠ

ممفو فون  بريتا  فنوليسن  ،بيدڠ  ايت   سمنتارا 

مڠلواركن يڠ  اد  بريتاڽ،سهيڠڬ   منوليس 

 حاصيلن يڠ منجادي بوقتي فد مريك،حاصيلن

 مريك تله كلوار ماللوءي المن ويب ورتاين سچارا

 برتروسن.بريتا يڠ دبوات كباڽقكنڽ ترديري دري

 بريتا اتو چريتا بركنأن دڠن اورڠ كمفوڠ، سفريت

 چريتا اورڠ سايبوري واليه فطاين،چريتا كمفوڠ

 ريفء مقيم بنداڠسرت واليه جاال.اتو منوليس بريتا

تورون ورتاين  يڠ  حفله  برباڬاي۲  حفله   تنتڠ 

لڠسوڠ سچارا  سيار  دان  مراكم  اونتوق   .فادڠ 

داتڠ درفد فسرتا“ بريتا ورتاني   كباڽقكن 

. دالم فروجيك اين

 ادفون بيدڠ ڬرافيق دان ريكا بنتوق، مريك فون

 ممفو جوڬ مڠلواركن ريكا بنتوق ڬرافيق ميديا

 (design) برباڬاي۲ بنتوق سفريت بوكو، ديساين

ويب، المن  دامل  ماسوق  برباڬاي۲  يڠ   سكريف 

اين (banner)بينرن ڬرافيق  بيدڠ  برباڬاي۲   يڠ 

 جوڬ باڽق مڽومبڠ دان منجادي فرانن فنتيڠ دامل

ويب سفاي المن بهاڬني المن  د  بريتا   مڽباركن 

.ويب منفقڽ چنتيق دان لبيه مناريق

كايل ۱“ كورسوس  دامل  براللو  تله  يڠ   تاهون 

برموألي مريك  فرستا  ستيف   اين،سسوڠڬوهڽ 

مسسا ميديا  دامل  لڠسوڠ  اساس  تياد   دڠن 

بوكا دري  مريك  اجر  دموألي  فرلو   اين،سهيڠڬ 

كامريا ويديو.تتايف فد ماس سكارڠ توتوف   دان 

 تردافت مريك تله ممفو مرنبيت حاصيلن دري

 چيفتأن مريك سنديري،اين اداله منجادي بوقتي

مريك ممفالجريڽ.كران  دامل  چفت  مريك   بهوا 

تولوس يڠ  هايت  دڠن  اين  كايل  كورسوس   داتڠ 

  .دان إخالص دان برسوڠڬوه۲ دامل ممفالجريڽ

 

اونتوق فرستا  مڠنجوركن  ورتاين  فيهق   كمدين 

الفڠن تورون  فاسوقكن  ساتو   چيفتاكن 

ترتنتو،دڠن دكاوسن  مشاركت  رامه   برمتو 

سام يڠ  دواليه  اد  يڠ  اورڠ۲   مڠهيمفونكن 

ورتاين فيهق  فاسوقكن.مانكاال  ساتو   سباڬاي 

منولوڠ اتاو  كمودهن  دان  بنتوان  ممربي   اكن 

 دبهاڬني فرهوبوڠن كرج،سفريت مراكم اكتيويتي

لڠسوڠ سچارا  دكمفوڠ  حفله   .﴾LIVE ﴿اتاو 

 

ماس دفن ورتاين

ورتاين باڬي  اوتام  “هالڠن  بركات  شعري   انچئ 

 اداله باجيت كاواڠن يڠ تيدق منچوكويف، كران

 تيدق اد بياي اتاو دويت ايالون اونتوق ممربي

 كفد فرستا كورسوس، كادڠ۲ منجادي ساله ساتو

سستڠه برتروسن،كران  تيدق  كورسوس   سبب 

 فرستا فرلو بكرجا سمفيڠن اونتوق ممبيا ديري

باڬيڽ هالڠن  منجادي  تيدق  تتايف   سنديري. 

 كران مريك داتڠ كورسوس دسيني دڠن هايت يڠ

 تولوس سفاي دافت ممبينا ديري دامل بيدڠ ميديا

.“مسسا اونتوق مشاركت

 والوفون اد هالڠن،تتايف اي ممبوليهكن كيت “

 مليهت فوتينيس اورڠ فطاين.مريك ممفو ممبينا

اياله اين.مك هاال توجو برايكوتڽ   ديري دبيدڠ 

منوبوهكن دان  باليق  مريك  هندقله   بهواسڽ 

دكاوسن مريك  دكالڠن  مسسا  ميديا   فاسوقكن 

دڠن جاريڠن  منجادي  كمدين  سنديري.   مريك 

. “ ورتاين

داڤت يڠ  حاصيلن  منچريتاكن  شعري   انچئ 

۱.مڠاداكن اداله  اين  كايل  كورسوس   دري 

تيدق فردانا  اروس  ميديا  مان  يڠ  بريتا   الفورن 

اونتوق فنتيڠ  ترسبوت  بريتا   فدويل،فدحال 

فطاين مشاركت  منچتوسكن  فطاين.۲.   اورڠ 

. سنديري  مريك  ديري  تنتڠ  منچريتا   اونتوق 

انق كبوليهن  منفق  فطاين  مشاركت  ممربي   .۳ 
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ورتاين ميديا اورڠ فطاين

اونتوق داماي دفطاين

أليه بهاس:حاج عثامن   حاج فوزي

 دراكمكن دكمفوڠ دسياركن دكمفوڠ”  ترين ميديا

 يڠ بارو انجورن ورتاين سبواه ميديا يڠ لبيه دكت

فڠحاصيلن مندافتكن  دڠن  فطاين.  رعيت   دڠن 

فروجيك ماللؤي  دسڠكا۲كن  تيدق  يڠ   سمفيڠن 

اونتوق فروسيس ميديا مسسا  فڠلوارن    كورسوس 

 فرداماين

مڽدري لبيه   ، اين  هاري  فطاين  مشاركت   دامل 

منوجو اونتوق  ميديا  كواس  كفنتيڠن   تنتڠ 

يڠ ميديا  تتايف   . دفطاين  فرداماين   فروسيس 

فطاين اورڠ  ميليك  منجادي  برن۲  يڠ   مانكه 

دري ككواسأن  تارف  منيڠكت  بوليه   ؟دان 

سنديري فطاين  اورڠ  اوليه  ميليقيك  د  يڠ   .ميديا 

دان تيمبولڽ  اينله،موألي  دارس  سبب   دڠن 

جرنايس ورتاون  فرتوبهن  يعني  ورتاين   تومبوهڽ 

. بارو فطاين

 ورتاين برأصل دري دوا فركاتأن يڠ برڬابوڠ دانتارا

 فركاتأن » ورتا » برمعنى » ميديا » دان » فطاين »

.“ ،مك دڠنڽ برمقصود » ميديا فطاين

،ايديتور ورتاين بركات  انچئ اسامعيل حاج واچئ 

 “سبلوم اين ورتاين دكنيل دڠن نام“ جاريڠن ميديا

بولن فد  دتوبوهكن  تله  اي  بارو“   مسسا جرنايس 

 جنواري 2554 برسأمن دڠن تاهون 2011 .موألي

اورڬانيسايس  ٥ مڠڬابوڠكن  دڠن   دتومبوهكنڽ 

سرتاتيڬي منتوكن  اونتوق   . بارو  مسسا   ميديا 

هاال مڠيكوت  دڠن  ميديا  ممبوات  دامل   فرجالنن 

 توجو يڠ سام. كمدين فد بولن اوڬوس تاهون يڠ

. “ سام جوڬ تله دتوكر نامڽ دڠن » ورتاين

فرموألن منجادي ورتاني 

يڠ تاهون   ٤ سجق  دتوبوهكن  ورتاين   ولوفون 

 لفس ، تتايف اي جوڬ ترفقسا مڠاملي سديكيت

 هالڠن ترهادفڽ،دڠن سبب ايت اي تيدق ممفو

 اونتوق منجالني توڬس دڠن سچارا برتروسن.اي

تيدق يڠ  كاواڠن  باجيت  دري  مسئله  اد   جوڬ 

دان كبوليهن   ، كامهرين   ، فڠتهوان   منچوكويف، 

 لبيه۲ الڬي اي تله مڠراديف دڠن كسڠسني دان

.انچمن دري فيهق كراجأن

سچارا بكرج  موألي  مريك  اللو،  تاهون   موألي 

دڠن لوموس،  برتوڠكوس  دان   رسيوس 

 مڠنجوركن فروجيك اتو بيڠكيل كورسوس ميديا

مسسا سچارا عميل اونتوق فروسيس ڤرداماين
 ]Wartani Grassroots Media[ 

دڠن كات ريڠكسڽ ، WGM جرنايس۱ .

 فروجيك اين برتوجوان اونتوق

.۱

 ٠۲

 ٠۳

  

مليبتكن. فيهق  سموا  اونتوق  رواڠ  ممبوك   .٤ 

. ديري دامل فروسيس فرداماين دفطاين

 السنڽ فروجيك اين داداكن اياله، كران بهواسڽ

 كباڽقكن ميديا سكارڠ تله مڠمبيل دان منچيدق

 باهن بريتا دان اينفو دري فيهق كراجأن سهاج﴿

 ساتو فيهق﴾،تتايف تردافت بهواسڽ مريك تيدق

اورڠ۲ متفنت بريتا كجادين دري  باهن   مڠمبيل 

اينله السن  سبب  دايريق.مك  سچارا   سنديري 

 فيهق ورتاين موألي مڠاداكن كورسوس كورتاونن

 اتو ميديا مسسا اونتوق اورڠ۲متفنت، اي ترديري

مريك سنديري.سوفاي  فطاين  اورڠ  كالڠن   دري 

مندوروڠ دامل  فنتيڠ  يڠ  فرانن  مأمينكن   دافت 

اونتوق دفطاين  فرداماين  فروسيس   اونتوق 

.منجادي اجيندا انتارا بڠسا
كورسوس كايل اين مڠڬونا ماسڽ ۱ 
تاهون.سكارڠ كورسوس برادا دامل سكشن يڠ 

ك ۳  سمواڽ ٤ سكشن ﴿ فريڠكت ﴾ سوفاي 
فرستا دافت منجادي ورتاون يڠ فروفيسيونل .

بليا كالڠن  دري  كباڽقكنڽ  ترليبت  يڠ   فرستا 

 (روماجا) دري واليه فطاين ، جاال دان ناراتيوات

اورڠ. اد سموا ۱۳  يڠ ماسوق كورسوس  .فرستا 

ساله مميليه  فرستا  اين  كايل  كورسوس   بهواسڽ 

 ساتو دري تيڬ مات فالجران رستا دڠن مڠاداكن

 : اوجني دان ففريقسأن فيليهن سفريت برايكوت
۱. كورسوس بهاڬني ڬرافيق دان ريكا 
Graphic Design Courses : GDC- ﴿ لتق

103﴾ اد ٦ اورڠ.

 ۲. كورسوس بهاڬني فنوليسن بريتا 
 Advanced Journalism ﴿ دان الفورن

Courses : AJC-103﴾ اد ٧ اورڠ

انچئ اسامعيل حاج واچئانچئ شعري چئ لوڠ

”

 فڠلوارن ميديا دكاوسن متفنت اوليه اورڠ۲

 متفنت
دري ورتاون  اتاو  مسسا  ميديا   منومبوهكن 

كالڠن اورڠ۲ متفنت اونتوق متفنت سنديري
اونتوق باڬي رعيت   مڠڬالقكن دان مڽوكوڠ 

ممربي معلومت دان باهن بريتا يڠ برڬونا
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بارو أچارا ممبوك فرنبڠن  فنياڬ ماليو سالتن. مڠاداكن سميرن دامل   فرسكوتوان 

كفد تكانن  چفت،  لبيه  بركمبڠ  بيسنيسس  فنداڠن  سيستيم«  ايرالين   »فطاين 

جده،  – بڠكوق  دان  جده   – ناراتيوات  لڠسوڠ  فرنبڠن  دبوك  آسيان   فارسان 

.اونتوق منمفوڠ جامعه حاج دان عمرة

 فرسكوتوان فرنياڬأن ماليو سالتن، مڠاداكن فوروم تنتڠ منجالنكن فرنياڬأن فرنبڠن

 دان فالبورن رشيكة فطاين ايرالين سيستيم فلچ. فد 2 مي 2015 دهوتيل فاق ويو

 ريصات، فطاين. تردافت راماي فرستا يڠ مينت، دبوك كفد اورڠ راماي اونتوق

 ممبيل سهم رشيكة. اونتوق مڠومفول دانا سوفاي ملنچركن رشيكة فرنبڠن بارو

.يڠ دنامكن فطاين ايرالين سيستيم اونتوق منجادي ميليق برسام

 انچئ نيئ مخرت وابا فريسيدين فرسكوتوان فرنياڬأن ماليو سالتن، بركات سجق

مڽمبوت اونتوق  برسام۲.  فرنياڬأن  منجالنكن  ممبينچڠ  تله  اين   فرسكوتوان 

 كومونيتي آسيان، تراومتا اونتوق مڠمبڠكن فرنياڬأن دڠن مليسيا، إندونيسيا دان

اونتوق ممبوك فرنبڠن سوفاي اخريڽ مموتوسكن   سيڠافورا سباڬاي فڠڠكوتن، 

 ملنچركن رشيكة، فرنبڠن يڠ دميليقيك اوليه اورڠ فطاين يڠ دفڠڬيل فطاين ايرالين

.سيستيم

 انچئ نيئ مخرت بركات الڬي فمبوكأن رشيكة فرنبڠن ممرلوكن بلنجا ٠٠3 جوتا

مموتوسكن تله  دان  سيستيم  ايرالين  فطاين  رشيكة  ايكسيكوتيف  باڬي   بات 

 اونتوق مڠاڬيهكن سهم كفد رعيت ساتو سهم ٠1 بات سكوراڠ۲ ٠٠1 سهم دامل

باڬي اورڠ يڠ برمينت بوليه ممبيل سهم، دجڠك بهوا رشيكة  تيمفوه ٦ بولن. 

 فرنبڠن اين اكن دافت ممبوك فرنبڠن فرتام كتيك موسيم حاج تاهون اين اتو

.سكيرت سيفتيمرب ٥1٠2، دان رشيكة اين اداله حالل

سالتن، ماليو  فرنياڬأن  فرسكوتوان  واكيل  يوسف  عبدالقادير  فرڬيڬني   دوكتور 

فطاين فرنبڠن  رشيكة  تيڠڬي.  لبيه  منيڠكت  موڠكني  فرنبڠن  فرنياڬأن   بركات 

دان مليسيا  سفريت  دآسيان،  فارسان  كفد  تومفوان  ممربي  اكن  سيستيم   ايرالين 

.إندونيسيا

 انچئ جاي خان تيمبالن ايكسيكوتيف فرنياڬأن اير، رشيكة فطاين ايرالين سيستيم

 اكن ممبيل سهم اونتوق ممبوكا فرنبڠن بارو بركات، ستيف تاهون رعيت سالتن

 نأيك فساوات دبڠكوق اونتوق منونايكن حاج دان عمرة كسعودي عربيا دڠن

 جومله يڠ باڽق، ساي راس فرلو تربڠ تروس دري الفڠن تربڠ ناراتيوات كالفڠن

درفد موره  لبيه  دان  دكت  يڠ  كدودوقكنڽ  كران  اوليه  دجده،  انتارابڠسا   تربڠ 

ڬابوڠن فنياڬ۲ ماليو ممبوك 
فرنبڠن بارو ”فطاين ايرالين”  

.فرنبڠن كبڠكوق

ف.ت.ق.افات رشيكة  اوروسن  فڠاره  فيتطوڠخام  فورنچاي   انچئ 

 فرونديڠ فرنبڠن، ، P.T.K.APARTMENT.CO.LTD مني.چو.لتد

اونتوق اين.  ترڬولوڠ كفد رعيت درنتاو  ايت   بركات كاالو رشيكة 

 ممبوات فرجالنن دامل منونايكن حاج دان عمرة ايت لبيه جيمت،

.اوليه سبب دافت تربڠ سچارا لڠسوڠ

 جك فطاين ايرالين سيستيم برجاي. ساي راس اين اداله فرنياڬأن يڠ“

 منجادي كبڠڬأن رعيت فطاين. كران نام »فطاين ايرالين« يڠ مڽاتاكن

 ساله ساتو درفد اورڠ۲ فطاين، دان برهارف رستا برڬونا كفد انق۲

بڠسا،« كات انچئ فورنچاي

 انچئ اسامعيل مصطفى فريسيدين رشيكة الهجرة عني تراويل فلچ

AI-Hijrah and Travel Plc ، فد اساس سباڬاي فڠاره اوروسن 

دافت فطاين  اورڠ۲  بهوا  بركات  سيستيم،  ايرالين  فطاين   رشيكة 

 ممبوك فرنبڠن سفريت ممبينا سبواه مسجد يڠ تيدق دبيايأي اوليه

ايت اوليه  راماي.  اورڠ  سومبڠن  درفد  دبينا  دافت  اي   كراجأن. 

.سكارڠ اداله ماس اونتوق برسام رعيت برديري اتس كايك سنديري

برمينت يڠ  مريك  كفد   : سالتن  فندودوق  كفد   رسوان 

بوليه سيستيم  ايرالين  فطاين  سهم  ممبيل   اونتوق 

چاواڠن دستيف  فطاين  اسالم  كوفرايس  دفجابت   .برهوبوڠ 

 .واليه فطاين فجابت برس دتالوبوق، چاواڠن كوقفور دان چاواڠن فالس

جاال بارو  جاال﴿كداي  چاواڠن  فجابت  جاال   .﴾واليه 

 .واليه ناراتيوات فجابت چاواڠن جابت/روسق، چاواڠن فوهون جراي

.واليه سوڠكال دفجابت چاواڠن ناتوي
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 چوچو مريك سنديري،بهوا انق چوچو مريك فون

تيدق اين.  مسسا  ميديا  بيدڠ  دامل  جوڬ   ممفو 

 .فرلو منوڠڬو بريتا دري ميديا اروس فردانا سهاج

 

.دراكم دكمفوڠ دان دسياركن دكمفوڠ

انتارا ،دامل كورسوس سكشن ۳   سباڬاي چونتوهڽ 

يڠ اكتيويتي  ،مڠاداكن   ۲٥٥٨ مچ   ٦-٨  تاريخ 

 برمتبوڠ انتارا دوا متفت ،يأيت دمتفت فرليندوڠن

 حيوان هوتن هاال - باال دإيره ويڠ واليه ناراتيوات

 دان ددامل بيليق مشوارت مسجد الفالح االسالميه

.كمفوڠ ڬوق كافور، دإيره بنداڠسرت، واليه جاال

كورسوس دامل  فرستا  ترسبوت،  متفت  كدوا۲   مك 

 دأرهكن تورون الفڠن اونتوق ممبوات ليفوتن تنتڠ

اكتيويتي دان سبارڠ كجادين  فريستيوا، كجادين، 

مراكمكن دان  بريتا  باهن  دجاديكن  بوليه   يڠ 

دسيفكن بيار  لتق  ريكا  دان  مڽونتيڠ   ويديو رستا 

 دسيتو،سفاي دافت مڽباركن كفد اورڠ كمفوڠ يڠ

 حارض دسيتو دافت منونتون سچارا لڠسوڠ، متبه

منوكر اونتوق  كچيل  فنتس  مڠاداكن  دڠن   الڬي 

چارا “باڬيامن  توفيقڽ  دامل  فنداڠن  دان   فيكرين 

اد سفاي  ؟  متفنت  فندودوق  باڬي   بركومونيكايس 

 رواڠ اونتوق ممبوات بريتا مريك سنديري“ .كدوا۲

 متفت ترسبوت اد فارا حاضريين يڠ حارض اونتوق

.منونتونڽ لبيه كورڠ رساتوس اورڠ

 حاصيلن دري كليف ويديو يڠ دافت دري كورسوس

.۲ باال   - هاال  هوتن  چريتا   .۱ يأيت  ويڠ   ددإيره 

 منچاري اورڠ باتق يڠ ماكن اورڠ يڠ سوده هيلڠ

. دان لڽف.۳. فننيڠ امس دكمفوڠ بوكيت امس

دافت يڠ  ويديو  كليف  دري  حاصيلن   ادفون 

منولوڠ ۱.فيسڠ  يأيت  دبنداڠسرت  كورسوس   دري 

اوركيد فمبياقكن   .۲ بنداڠسرت.  اورڠ   كهيدوفن 

.منجادي ترين برفاليڠ اره كتيك هرڬ ڬته جاتوه

 3. باسيكل ڬونوڠ                                            بوات دري 

بولوه منجادي فيليهن بارو اونتوق فنوڠڬڠ باسيكل

 ٤.سوارا سريين كچيل ددإيره بنداڠسرتدڠن ياياسن

 .هالل احمر

منچريتاكن اداله  دافت  تله  يڠ  حاصيلن   ستيف 

.بركنأن دڠن سموا اورڠ كمفوڠ متفنت سنديري

 دبنداڠسرتتردافت سمبوتن يڠمڠمبرياكن فوجني “

 دري اورڠ كمفوڠ.مك ممبوات كامي سموا مراس

 ڬمبريا افبيال دافت مليهت اورڠ فوڽ متفت اتاو

 توان رومه مناعرتاف دان مڠاكؤي حاصيلن دري

.كامي“بركات اسامعيل

فارا تنتو،بهوا  سوده   «  ، بركات  شعري   انچئ 

متفنت فندودوق  ممبوات  كورسوس   فرستا 

كران ترهادفڽ.  مينت  دان  سوك   منجادي 

مريك اكتيويتي  مليهت  دافت  كمفوڠ   اورڠ 

.دافت مرتا  رستا-  دان  لڠسوڠ  سچارا   سنديري 

كلوار سنديري  متفنت  كمفوڠ  اورڠ   مليهت 

اورڠ اكتيويتي  مراكم  دڠن  جوڬ   بريتا،بڬيتو 

 كمفوڠ داندافت سيبار دڠن سچارا لڠسوڠ،دان

سيف دان  مڽيمفن  تله  جوڬ   (save)كامي 

كمفوڠ،سفاي اورڠ  اونتوق  ويديو   كليف 

اكن داتڠ  .“ مريك دافت منونتون فد ماس يڠ 

 

فندودوق دڠن  رافت  يڠ  بركومونيكايس   چارا 

. متفنت

 انچئ شعري بركات،دڠن سبب دمكني دكبالكڠن

ممينتا متفت  برباف  كمفوڠ  اورڠ   اين،تردافت 

اكتيويتي۲ راكمن  ممبوات  اونتوق  ورتاين   فد 

 دكمفوڠ مريك دان مڽيبار سچارا لڠسوڠ

﴾ LIVE﴿ فيهق كادڠ۲  تتايف  برمتبه.   ماكني 

فاسوكن كران  فرمينتأنڽ،  متولق  ترفقسا   كامي 

. كامي تيدق چوكوف دان بلوم برسديا

اورڠ “ ممبوات  سبڬيني،  بريتا  ممبوات   چارا 

 كمفوڠ برمتبه كيقينن .لبيه۲ الڬي كامي دافت

تيدق كامي  يڠ  بريتا  باهن  دان  اينفو   مڠتهوي 

كامي سان،سكوراڠ۲ڽ  لوار  د  دسياركن   داڤت 

كفهمن متبه  دافت  دان  علمو  متبه   دافت 

.“برباڬاي۲ چريتا يڠ برالكو ترهادفڽ

كمفوڠ اورڠ  “افبيال  بركات  شعري   انچئ 

 برمتبه كيقينن ترهادف كامي،مك اورڠ كمفوڠ

مليبتكن هندق  موألي  دان  برمتبه  ماكني   فون 

جوڬ ترليبت  مريك  ترهادفڽ.سكوراڠڽ   ديري 

كامي،مريك اونتوق  ماكنن  ممبلنجا  ادڽ   دڠن 

فرچوما،سفريت سچارا  فڠينفن  متفت   سدياكن 

اورڠ اد  كافور سمفي  ڬوق  دكمفوڠ   كورسوس 

كامي،مريك اونتوق  كمبيڠ  سمبليه   كمفوڠ 

اڠڬف كامي  سهيڠڬ  كامي،  منولوڠ   تولوڠ 

سمفيڠن حاصيل  منجادي  يڠ  فركارا  اداله   اين 

سڠكا۲كن تيدق  كامي  يڠ  كامي   .“باڬي 

. 

 

 

دافت مڠيكويت حاصيلن كرج دري ورتاين

 سالورن اونتوق مڠيكويت حاصيلن كرج

 دري ورتاين،داڤت مڠيكويت ماللؤي ٥ چارا

 : سفريت برايكوت

 ۱.Website : http://wartani.com

۲.Facebook : https://www.facebook. 

com/wartanimap

 ۳.Twitter : http://www.twitter. 

com/@Wartani_News

 ٤.Google Plus : http://gplus.to/

wartani.com

 ٥.Youtube : www.youtube.com/

user/WARTANImedia

          ﴾Mountain Bike ﴿
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سبب۲ بهوا  منجلسكن   دوكتوررسيسومفوت 

بنتوق  3 كسموا  مالكوكن  دافت  تيدق   يڠ 

دفطاين كدامني  فروسيس  كران  تادي   كعاديلن 

دافت يڠ  فرونديڠن  تاهف  منچافاي كفد   بلوم 

 مڠحاصيلكن فرجنجني كدامني. باڬيامن فون دامل

 كيس تربارو دتوك چوت، جواتن كواس فڽياست

 اين، سبرنڽ سوده باڽق دان لبيه ماجو بربنديڠ

كواس جواتن  ماللؤي  كران  سبلومڽ  يڠ   دڠن 

بنتوق دامل  چادڠن  مڠحاصيلكن  دافت  اي   اين 

كيس منجاديكن  سوفاي  مڽارنكن  سفريت   دارس 

تيندقكن  اين سباڬاي كيس جنايه دان مڠمبيل 

 ديسيفلني ترهادف فڬاواي كراجأن يڠ مالكوكن

 .كسالهن

كأمانن، ريفومايس  دبهاڬني  چادڠن   سمنتارا 

 سفريت مڽارنكن فروبهن دامل كرج۲ بريتا كأمانن

 اتو فريسيقكن باڬي ممستيكن داتا۲ بريتا تيدق

.ترسيلف اڬر دافت مڠيلق درفد سبارڠ كسيالفن

 كاوسن سينسيتيف تيدق بوليه مڠڬوناكن قاعده

متفور سهاج

چونتوه ساتو  ممربي  تله   دوكتوررسيسومفوب 

سفريت كأمانن،  بيدڠ  دامل  كرج  فروبهن   تنتڠ 

فريڠكت فڠتوا  دڠن  تيڠڬي  فريڠكت   فڠاره 

 الفڠن مستي سنتياس برهوبوڠن، سام اد سبلوم

ممبوات تاهف  دان  براوفريس  كتيك   اوفرايس، 

اونتوق اين  حال  برمتفور،  اونتوق   كفوتوسن 

 .مڠيلق سبارڠ كسيالفن يڠ برالكو

ساڠت“ اين  دفطاين  كونفليك  كران   اوليه 

ساتو مروفاكن  اين  كونفليك  كران   سينسيتيف 

بڠسا، سؤال  كفد  اومبي  براكر  يڠ   كونفليك 

ڬلڠڬن بوكن  اي  ايت  اوليه  فوليتيك.  دان   اڬام 

قاعده مڠڬوناكن  بوليه  هاڽ  يڠ  بياس   ففراڠن 

كتنتارأن اوفرايس  ڤڠڬونأن  سبب  سهاج،   متفور 

اد موڠكني  اين  سفريت  كونفليك  كاوسن   دامل 

 بأيكڽ دري سودوت كتنرتأن تتايف دري سودوت

 “فوليتيك اي تيدق سسواي

جك« برريسيكو  ساڠت  سبب  سسواي   تيدق 

برهايت۲. فرلو  اي  ايت   تركنا رعيت عوام، سبب 

 اتس سبب ايت، فڠاره فريڠكت تيڠڬي هاروس

 مڠمبيل تاهو دامل ستيف الفيسن دان فريڠكت

.“كتيك براوفرايس كتنرتأن دالفراڠن فراڠ

ج ت  فروسيس(TJ)ميكانيسما  ممبوليهكن    

كعاديلن تروس برجالن

جواتن بهوا،  مرنڠكن   دوكتوررسيسومفوب 

 كواس اين دافت مالكوكن كتيڬ۲ فركارا سكايل،

فساله مڠحكوم  اونتوق  كعاديلن  سؤال   يأيت 

ممباوا كفد  سمفي  تيدق  اين  ستاكت   والوفون 

اد تيدق  كران  حكومن  مرنميا  اونتوق   فساله 

سياسنت، سودوت  دري  تتايف  اوندڠ۲.   كواس 

 جواتن كواس اين دافت ممربي كرتاڠن يڠ جلس

 ترهادف فركارا يڠ برالكو سام اد فركارا يڠ سوده

 .جلس اتو يڠ ماسيه راڬو۲

تڠڬوڠجواب“ منجادي  جلس،  بلوم  يڠ   فركارا 

 فيهق فڬاواي سياسنت اونتوق مرنوسكن سياستنڽ

 سوفاي دافت ممباوا فساله كموك فڠاديلن. دان

حاصيل منددهكن  يأيت  چادڠن،  الڬي   ساتو 

 الفورن اين كفد عموم سوفاي اورڠ رامي دافت

 مڠتهوي كسمواڽ سچارا ترفرينچي ترهادف اف

“يڠ برالكو دامل فريستيوا اين

 اساس فنتيڠ “ممفرتاهنكن حق كأمنسيأن دان 2

 “ممبينا كدامني

بهوا، الڬي  مرنوسكن   دوكتوررسيسومفوب 

 والوفون سياسنت يڠ دالكوكن ترهادف كيس دتوك

بوقتي ساتو  منجاديكن  دافت  تيدق  اين   چوت 

لڠسوڠ، سچارا  ﴿دمحكمه﴾  فربيچارأن   اونتوق 

روڬي ڬنتي  فمبايرن  كفد  ممباوا  دافت  اي   تتايف 

ساتو دجاديكن  اونتوق  دان  دظاليمي  يڠ   كفد 

كأمانن دان  كعاديلن  اينستيتويس  كفد   فروبهن 

كدامني مالهريكن  باڬي  مندوروڠ  دافت    .رستا 

“2 اتس  بركرج  اين  كواس   جواتن 

حق ممفرتاهنكن  اساس  يأيت   اساس 

كدامني ممبينا  اساس  دان    .“كأمنسيأن 

فرلو براوسها سچارا برسام دڠن فروسيس كدامني

سياتن ميكانيسام  ممبينا  چارا  باڬيامن   فرسؤالنڽ; 

دمحكمه كيس  فربيچارأن  تجوان  باڬي  تلوس   يڠ 

باڬيامن؟ تيدق  اتوفون  بوليه  سكارڠ؟  ماس  فد 

تتايف بوات  “بوليه  منجواب;   دوكتوررسيسومفوب 

 .“فرلو براوسها سچارا برسام دڠن فروسيس كدامني

 براريت جك فروسيس دامي تيدق دافت مڽلسايكن

 فرسوالن۲ اساس دامل كونفليك، مك ميكانيسام ت

برجالن سچارا (TJ)ج تيدق ممفو   جوڬ موڠكني 

 مكسيام. كران سكريا كيت هاڽ منفوكوسكن كفد

مك اين،  ماس  فد  فيهق  فارا  كسالهن   منچاري 

تيدق اتو  ترڬڠڬو  تروس  اكن  كدامني   فروسيس 

 .بوليه دتروسكن

ككراسن،“ مڠڬوناكن  سام۲  فيهق  كدوا۲   كران 

جوڬ كراجأن  فيهق  ممبونوه،  فرڬرقكن   فيهق 

فرجنجني اد  بلوم  ماسيه  كدواڽ  دان   ممبونوه 

دامل مڠوروسكن  اونتوق  باڬيامن  برسام   سچارا 

 حال اين. اوليه ايت، فرلو سوفاي فروسيس دامي

 دافت برجالن ترلبيه دهولو كمدين كرج۲ فڽياسنت

 .“مڠيكويت سچارا برسام

سچارا“ فرجنجني  مروفاكن  دامي  فروسيس   كران 

 برسام اتو منچاري سولويس برسام، سفريت فڠمفونن

فڠحكومن كفد  فنكانن  ايت،  اوليه  سباڬيڽ.   دان 

 سامت۲ فد ماس اين تيدق بوليه، جك فڠحكومن

 دجالنكن فد ماس فرونديڠن اي بوليه منججسكن

 .“دڠن فروسيس دامي

 دوكتوررسيسومفوب منجلسكن بهوا، فلڠڬران حق



(TJ)باڬيمان ميكانيسما ت ج 

اكن مندوكوڠ كبنران اونتوق منوجو 

كفد كعاديلن دان كدامين دفطاني؟ 

ج ت  ميكانيسما  منوجو  (TJ)باڬيمان  اونتوق  كبنران  مندوكوڠ   اكن 

دوكتورسريسومفوب هوراين  ممباچ  فردامين؟،  دان  كعاديلن   كفد 

تمفور قاعده  مڠڬوناكن  سينسيتيف  كاوسن  دالم  بهوا   چيتفيرومسري 

 سهاج تيدق ممادأي، بلياو منجلسكن بهوا منچاري كبنران دالم كيس توك

 چوت برادا دأتس 2 اساس يأيت ”ممفرتاهنكن حق دان ممبينا كدامين”

هاروس سمواڽ  ايت،  اوليه  كدامين.  فرجنجين  اد  بلوم  دفطاني   تتافي 

 ممفوكوس كفد فردامين دان ممفرتاهنكن حق كمأنسيأن، بلياو منكنكن

.بهوا كبنران درفد سموا فيهق دافت ممبنتو فڽلساين كونفليك دسيني

ايسي كندوڠن

كدامني؟ دان  كعاديلن  كفد  ممباوا  ممفوكه  دفطاين،  كبرنان      مڽيڠكف 

 دوكتور رسيسومفوب چيتفريومرسي، فڠاره ديف ساو واچ اكن منجلسكن

يڠ كراجأن  فڬاواي  كيس  دامل  فڽياست  كواس  جواتن  اهيل  اوسها۲   تنتڠ 

 ممبونوه 4 رعيت عوام دكمفوڠ توك چوت، مقيم فيتني، دإيره طوڠياڠ

 ديڠ، واليه فطاين فد اخري بولن مچ 2015. مڠيكوت دارس۲ ترانسيشنال

 بهوا باڬيامن(TJ)  اتو ريڠكسنڽ ت ج ((Transitional Justice جاستيج

 كيت اكن ممفرتاهنكن حق كأمنسيأن دان فد ماس يڠ سام كيت جوڬ

ممبينا كدامني؟

 فڽمبوڠ انتارا كعاديلن دان كدامني(TJ)ميكانيسام ت ج 

فنڽياست كواس  جواتن  اهيل  بهوا  منچريتاكن   دوكتوررسيسومفوب 

ج ت  دارس  فد  برفڬڠ  چوت،  توك  كمفوڠ  كيس  اوسهاڽ (TJ)دامل   دامل 

 سباڬاي فرسديأن اول اونتوق منوجو كفد كدامني. فرسؤالنڽ افاكه معنى

 دان فراننڽ دسيني؟ مقصود((Transitional Justice ترانسيشنال جاستيج

 اياله كعاديلن (TJ)اتو ت ج((Transitional Justice ترانسيشنال جاستيج

 سامس فرأليهن، يأيت اي مروفاكن ساتو ميكنيسام سمنتارا يڠ اكن ممبنتو

حق فنچروبوهن  مسئله۲  مڽلسايكن  دامل  مشاركت  جوڬ  دان   كراجأن 

كأمنسيأن يڠ برالكو سچارا ملواس ستله برالكوڽ كونفليك

 دوكتوررسيسومفوب يڠ جوڬ ساله سأورڠ دامل اهيل جواتن كواس ترسبوت

 مروفاكن سبهاڬني درفد فروسيس كدامني جك (TJ)منچريتاكن بهوا ت ج

 دفندڠ دري سودوت كعاديلن. كران اي دلتقكن اتس انداين بهوا كتيادأن

 كعاديلن اداله سبب كفد كونفليك، جادي جك ماهو ممبينا كدامني مك

.فرلو مڠوروسكن سؤال كتيادأن كعاديلن اين ترلبيه دهولو

دڠن مندوروڠ سوفاي دافت منچافاي كعاديلن دالم 3 بنتوق اين يأيت

 Retributive)﴾كعاديلن بنتوق مڠڬنتيكن دندامن ﴿ريرتيبوتيف جاستيج .1

Justice) يأيت منجاتوهكن حكومن ترهادف فساله ماللؤي فروسيس كعاديلن. 

جاستيج  2 ﴿ريستوراتيف  فاكنت  بنتوق  -Restor)﴾كعاديلن 

ative Justice) حقڽ دلڠڬر  يڠ  مڠسا  كفد  روڬي  ڬنتي  ممربي   .يأيت 

-Procedural Jus) ﴾كعاديلن بنتوق فروسيس ﴿فروسيدورال جاستيج3 

tice)يأيت مڠوبه اتو ممفربأيقيك سيستيم كعاديلن رستا منجاڬ سوفاي 

كتيدق عاديلن تيدق برولڠ فد ماس هادفن

 تله ماللؤي 4 ميكانيسام فنتيڠ يأيت 1.منجالنكن  (TJ)اوسها كرج ت ج

فڽياسنت كبرنان.2 (Prosecutions)﴾حكومن ﴿فروسيك شنس  فروسيس 

 ممباير ڬنتي روڬي دان.3 (Truth-seeking)﴾يڠ برالكو ﴿ترو- يس كيڠ

 .4. ريفومايس بدان كعاديلن دان كأمانن

 اونتوق (TJ)دوكتوررسيسومفوب مڠاتكن بهوا; دڠن ممباوا دارس۲ ت ج

 دڬوناكن دفطاين اي مروفاكن كڬونأن سامس كونفليك، دڠن ملقساناكن اف

 يڠ دافت دلقسانكن دهولو، سفريت ممبنتوق جواتن كواس فڽياست كيس،

 يڠ مان فد ماس يڠ تله لفس سوده ممبنتوق جواتن كواس فڽياست سباڽق

 13 جواتن كواس، چونتوهڽ كيس دكرسيك، تاقباي دان يڠ تربارو دتوك

 چوت. نامون سمواڽ بلوم سمفي كفد فريڠكت منجالنكن حكومن ترهادف

  .فساله، يڠ دافت دالكوكن ستاكت اين هاڽله ممباير ڬنتي روڬي سهاج
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جابنت جوروچاكف  عني  فروم  فراموت   جرنال 

دفن، باريسن   4 بهاڬني  نڬري  دامل   كسالمنت 

رومه باليق  اورڠ  ممباوا  فروجيك  بهوا   بركات 

مڠوكوهكن اونتوق  فروجيك  ساتو  ساله   اداله 

 الڬي رونديڠن دامي دواليه سالتن . موجودكن

 فرسكيرتن يڠ مڽوكوڠ دان مڠوكوهكن الڬي دامل

.روديڠن بربيچارا

چول فركان  ليفتنن  ماللؤي   2558 مي   26  فد 

 اليوت جرنال بهاڬني 4 برمتو دڠن بكس ريكروت

 يڠ مان اي سوده تيدق ، BRN كومفولن ب رن

سلساي تله  اي  كران  اوندڠ۲،  دڠن  كأينت   اد 

مريك كفد  منواواركن  اوندڠ۲.اونتوق   تيندقكن 

ماسيه يڠ  كراجأن  دڠن  فيكرين  برسليسيه   يڠ 

 الري ديري، اد فلواڠ اونتوق باليق رومه.سوفاي

 دافت مليبتكن ديري دامل عبادة فد بولن رمضان

.دڠن كلوارڬ مريك

تيڬ اد  سموا  تردافت  بركات  فراموت   جرنال 

اداله ايت  كومفولن   .1 يأيت:   ،  كومفولن 

جنايه س.  ف  تاتاچارا  كانون  تڠكف  وارن 

كيس. 2 جنايه  تاتاچارا  كانون  اد  يڠ   اورڠ 

اف2. اد كيس  تيدق  يڠ  اورڠ   .3 دان  كچمسن 

 تتايف اي مراس اد وارن تڠكف، كمدين مالريكن

.ديري كلوار نڬارا

اومة “ سموا  باڬي  مليا  بولن  رمضان.  بولن   فد 

فيهق . سموا  تراومتا دواليه سالتن  اسالم.   ددنيا 

 ماهو سودارا۲سموا مندافت فلواڠ اونتوق فولڠ

اسالم.اونتوق اورڬانيسايس  نصيحة  اتس   كرومه. 

 فولڠ رومه دڠن ملقساناكن اكتيويتي اڬام.فيهق

باريسن  4 بهاڬني  نڬري  دامل  كسالمنت   جابنت 

منجمفوت اونتوق  اين  كسمفنت   دفن،مڠمبيل 

ديري مالريكن  ماسيه  يڠ  رعية  دان  عوام   ورڬا 

كاڬامأن اكتيويتي  بوات  اونتوق دافت  فلواڠ   اد 

“ . دبولن رمضان

جالن سالورن  مڠيكوت  بركات  فراموت   جرنال 

اد سكارڠ   . ايت  رومه  باليق  دافت   اونتوق 

يڠ كرومه.  فولڠ  اورڠ  ممباوا  اونتوق   فروجيك 

داتڠ سفاي  اورڠ  سموا  كفد  فلواڠ   مناوركن 

اونتوق بركواس  فيهق  كفد  مالفوركن   اونتوق 

وارن دڠن  كيس  سفريت  فروسيدور،   منجالنكن 

.تڠكف،فيهق بركواس اكن مڽالمتكن

كو رو  فو  كيس  اد  يڠ  مريك   (.พ.ร.ก)باڬي 

فو كيس  ملفس  دافت   2555 سجق   كچمسن 

بوليه تيدق  تتايف  اورڠ،   700 كورڠ  لبيه  كو   رو 

 كلوار نڬارا،تيدق بوليه بوات اوروسن ترنسكيس

سفريت يأيت  بركنأن  يڠ  فيهق   كاواڠن،باڬي 

اكن كستم  امييڬريسني،  دان  فوليچ  تاي   رويل 

 مڠهافوسكن نام مريك ترسبوت. ادفون اورڠ يڠ

.تيدق اد كيس اف2. تيدق منجادي مسئله اف2

فروجيك باڬي  الڬي،  بركات  تله  فراموت   جرنال 

تله .افبيال  كرومه  فولڠ  اورڠ  ممباوا   اونتوق 

كموداهن ممربي  اكن  فڬاواي   .1 لڠكه   ماسوق 

اكن  .2 اوندڠ۲.  فروسيس  دباوه  برادا  يڠ   مريك 

فروجيك مڠيكوت  سيكف  فروبهن   ممربي 

 مشاركة برساتو هايت مبوات بأيك اونتوق تانه اير.

.3.اكن ممربي كورسوس كرج جك اي ماهو

مڠيكوت كورسوس  منجالنكن  تله   سكارڠ 

فوست دباوه  اورڠ   225 سموا  اين   فروجيك 

 التيهن ووكاسيونل كبڠسأن دواليه سالتن. دباوه

بو او  اتو سو  فنتدبريان سالتن   سوكوڠن فوست 

مڠاداكن ﴾(.ศอ.บต تو رست  بولن  انم   سالما 

.فرتنديڠن كامهرين بركرج

 سلفس التيهن كرجايا، جك اندا تيدق يقني ديري“

اندا مشاركة.  كفد  كمبايل  بوليه  تيدق  اندا   بهوا 

 ماسيه اد فروجيك دان اندا بوليه ماسوق فروجيك

واليه فناريق  ايندوسرتي حالل.  د  كامانن،   رومه 

“فطاين، يڠ منجادي فروجيك باڬي سو او بو تو

فروجيك باوا اورڠ باليق كرومه. تنترا باڬي فلواڠ فد بولن رمضان
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سكارڠ دفطاين  برالكو  سداڠ  يڠ  مأنيس   اسايس 

 فرلو دسلسايكن دامل جڠك ماس يڠ فنجڠ سام

مسئله سفريت  ألين،  يڠ  مسئله۲  دڠن   سفريت 

 كظاليمن، جايت ديري اتو ايدينتيتي دان سباڬيڽ.

برفونچا اداله  دسيني  برالكو  يڠ  فرجواڠن   كران 

يڠ فمبونوهن  ايت  كران  اوليه  فوليتيك،   درفد 

جوڬ دان  جنايه  مسئله  بوكن  دسيني   برالكو 

مسئله مروفاكن  اي  تتايف  فريبادي  سؤال   بوكن 

 .سيستيم مشاركت يڠ بركونفليك

دفڠڬيل“ اتو  فرأليهن  ماس  دكاتكن  يڠ   اينله 

 كعاديلن كتيك فرأليهن، كران اد برباف فركارا يڠ

دافت تيدق  فركارا  برباف  دان  دأبايكن   هاروس 

 دلقسناكن فد ماس اين. اوليه ايت فرلو منوڠڬو

.“فرجنجني درفد فرونديڠن دامي ترلبيه دهولو

 تله دماسوقكن (TJ)اوليه سبب ايت، سؤال ت ج

تيمور فيليفني،  دمينداناو  دامي  فروسيس   كدامل 

اونتوق منجاديكن إندونيسيا.   ليسرت دان دأچيه 

 .ساتو الت فڽلساين مسئله دامل فروسيس دامي

كفد منوجو  سوفاي  مڠوبه  فرلو   سمواڽ 

كأمنسيأن حق  ممفرتاهنكن  دان  فردامني 

 فرسؤالنڽ اياله; مشاركت دليهت سأوله۲ مڠڬسا

 دان مألوڠكن حال كعاديلن، تتايف دامل فروسيس

مڠحكوم بوليه  تيدق  كيت  بهوا  مڠاتكن   دامي 

 سياف بتول دان سياف ساله، اين سأوله۲ ساڠت

.كونرتاديق؟

بتول “يا  منجواب;   دوكتوررسيسومفوب 

برسام، دبينچڠكن  فرلو  اي  ايت  كران   اوليه 

دامي فروسيس  اد  سوده  والوفون   سبب 

اين سؤال  دامل  اف2  فرجنجني  اد  بلوم    .“تتايف 

كيس فڽياست  كواس  جواتن  فون،   باڬيامن 

 دكمفوڠ توك چوت اين تله منيڠكتكن حال ت

سفريت (TJ)ج الڬي  لبيه جلس  اي  سوفاي   اين 

سؤال دامل  اد  سام  دأتس،  دڽاتكن  تله  يڠ   مان 

 حاصيل سياسنت، چادڠن دان جوڬ فروسيس دامل

 كرج. سمواڽ تله دترميا بأيك اوليه سموا فيهق، يڠ

 مان سموا فرمسئلهن فرلو براوبه دان مامجوكن

 مڠيكوت جالن۲ كدامني دان ممفرتاهنكن حق

 .كأمنسيأن

 كران سام اد فڠليام تنرتا بهاڬني 4 يڠ تله منكنكن“

ترهادف معاف  مموهون  دان  كعاديلن   سؤال 

 فريستيوا يڠ برالكو، دمكني جوڬ دوكتوراسامعيل

يونيورسيتي فطاين، ساله ريكتور   لطفي چافأكيا 

 سأورڠ اهيل جواتن كواس اين جوڬ تله منكنكن

فروسيس الهريڽ  سوفاي  مڠيدمكن  كيت   بهوا 

.“دامي

بياسڽ بهوا;  منچريتاكن   دوكتوررسيسومفوب 

كلوار تله  سياسنت  حاصيل  افبيال  لفس  تله۲   يڠ 

هايت ساڬو  اتو  روڬي  ڬنتي  ممباير  ايت   لفس 

 كمدين متت چريتا، تيدق ممباوا كفد فربينچڠن

 سرتوسڽ، سبب ايت فميكرين۲ ترهادف فڽلساين

 كونفليك تيدق براوبه، تتايف سكارڠ اين فميكرين

 .!!اين تله براوبه

 فراوبهن فميكرين ساڠت فنتيڠ، كران فروسيس“

 دامي اي مروفاكن حال فميكرين يڠ مان فد ماس

 اين سام اد فميكرين، فرچاكفن، بهاس يڠ دڬونا

 تله براوبه كأره يڠ لبيه فوسيتيف. اين مڠڬمربكن

 بهوا كيت سوده اد كامجوان، والوفون دامل برباف

سفريت سهاج،  “مڽنتوه“  سقدار  هاڽ  اي   فركارا 

تله يڠ  مريك  ترهادف  حكومن   منجاتوهكن 

 .ملڠڬركن حق۲ رعيت

تتافي دفطاني بلوم اد فرجنجين دامي

فطاين دامي  فروسيس  افبيال   فرسؤالنڽ; 

باڬيامن؟ جادي  فرجنجني،  اف2  اد  بلوم 

ممبيذاكن فرلو  منجواب;   دوكتوررسيسومفوب 

 انتارا فلڠڬارن اوندڠ۲ يڠ سديا اد سكارڠ سچارا

 جلس اتوفون تيدق، جك فلڠڬارن حق اين تله

 مڽالهي اوندڠ۲ يڠ سديا اد، مك اي فرلو ددعوا

.دباوه اوندڠ۲ جنايه يڠ اد

چارا۲ مڠيكوت  فڽياسنت  ميكانيسام   سمنتارا 

ج خصوص (TJ)ت  فروسيس  مروفاكن   اي 

فريستيوا۲ دڠن  دڬوناكن  دافت  موڠكني   يڠ 

دان رعيت  حق۲  ملڠڬاري  تله  يڠ   خصوص 

 موڠكني سستڠه فريستيوا تيدق بوليه مڠڬوناكن

بوليه اي  كران  فرلو  تيدق  اتو  اين   ميكانيسام 

.ددعوا دڠن اوندڠ۲ بياس

 كبنران درفد سموا فيهق بوليه ممبنتو فڽلساين

كونفليك

كفد حكومن  بهوا  مڽاتكن   دوكتوررسيسومفوب 

 فڬاواي كراجأن يڠ تله ملڠڬاري اوندڠ۲ سفريت

 كيس دتوك چوت جك اي دسابيتكن دڠن كسالهن،

 موڠكني دافت دحكوم دامل 2 بنتوق يأيت حكومن

 تاتا دسيفلني اتو فينداهن كاوسن، دان ساتو الڬي

تله منجاتوهكن حكومن مڠيكوت  يأيت محكمه 

 اوندڠ۲ ممبونوه دڠن سڠاج يڠ مان حكومنڽ اياله

 .ڬنتوڠ سمفي مايت اتو بونوه بالس

يأيت ددعوا  اكن  جوڬ  تربونوه  يڠ   سمنتارا 

منجاتوهي محكمه  جك  كراجأن،  فڬاواي   مالوان 

فڬاواي مالوان  ايت  تربونوه  يڠ  بهوا   حكومن 

 كراجأن سهيڠڬ اي تربونوه مك فڬاواي ترسبوت

 تيدق برساله. تتايف جواتن كواس اين تيدق بوليه

بوقتي كتيادأن  كران  كسيمفولن  ممبوات   اونتوق 

تياد ماس،  حال  دامل  كرتباتسن   دان سقيس۲ رستا 

 كواس اونتوق مڽالهكن سسياف دان بوكن سمفي

 كتاهف فروفيسشيونال. اوليه ايت اي اكن منجادي

 تڠڬوڠجواب فيهق فوليس دان فندعوا راي اونتوق

كفد كعاديلن  برلندسكن  دڠن  سرتوسڽ   مڽياست 

 .سموا فيهق

راي فندعوا  دان  فوليس  فيهق  اين  سفريت   كيس 

دافت ممربي تيدق  اي  برهايت۲، سبب جك   فرلو 

تله يڠ  كفوتوسن  مك  فيهق  سموا  كفد   كعاديلن 

برتروسن، يڠ  كونفليك  مڠحاصيلكن  اكن   دأمبيل 

فيهق كفد سموا  دبريكن  تله  كعاديلن   تتايف جك 

 بردارسكن كفد بوقتي۲ سبرن درفد سموا يڠ ترليبت،

 مك حاصيل درفد كفوتوسن اين دهارفكن دافت

برفنجاڠن يڠ  كونفليك  دامل  فڽلساين  كفد   ممباوا 

 .اين

كفد منوجو  اكن  اين  دفطاين  كبرنان   دهارفكن 

اين، تردكت  يڠ  ماس  دامل  كدامني  دان   كعاديلن 

“تيدق تيدق! كات۲ سيڠكت سفريت;  كاالو   كران 

 اد كعاديلن تيدق اد كدامني“ اكن تروس تردڠر
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ايت فطاين  مارا  فنوبوهن  فروسيس   ولوفون 

اوسها سباڬاي  فيهق  سستڠه  اوليه   دليهت 

اتس ،“ Top-down “توف-داوون  دري 

اومبي اكر  سوارا  دري  ترچتوس  بوكنڽ   كباوه، 

 دكالڠن رعية فطاين ، نامون سباڬاي فروسيس

كمرديكأن دان  كبيبسن  منونتوت   فرجواڠن 

 تيدق منجادي ساتو كجڠڬالن بهوا اوسها اين

 اداله حاصيل اينتياتيف دري كالڠن فرتوبوهن

ڬرقكن ملنچركن  تله  يڠ  سنديري   فرجواڠن 

.سالما لبيه ستڠه ابد

سقدار بوكن  فطاين  مارا  فنوبوهن   توجوان 

دامي رونديڠن  دامل  ديري  مليبتكن   اونتوق 

براوسها تروس  اكن  جوڬ  تتايف  تايالند   دڠن 

دوكوڠن دان  سوكوڠن  مندافت   اونتوق 

دامل فطاين  رعية  فرجواڠن  باڬي   انتارابڠسا 

 Right to كراڠكا “رايت تو سيف-ديتريمينيشن

Self-Determination “. فرلو دتڬسكن جوڬ 

 بهوا ولوفون كسموا فرتوبوهن فرجواڠن فطاين

 ايت برستوجو اونتوق مڽرتأي فروسيس ديالوق

 دامي، تيدق ساتو فون يڠ برسديا مڠڬوڬوركن

 تونتوتن كمرديكأن يڠ مريك فرجواڠكن سكني

.الما

بارو يڠ  فايوڠ  اورڬانيسايس  سبواه   سباڬاي 

سوڽي تيدق  تنتوڽ  فطاين  مارا   دتوبوهكن 

سڬي. دبرباف  كلمهن  دان  ككوراڠن   درفد 

 دڠن كعزمن دان كسوڠڬوهن سموا فيهق يڠ

سچارا دچايف  يڠ  فرستوجوان  دان   مندوكوڠڽ 

دافت فطاين  مارا  دجڠكاكن  اداله   سفاكت 

سامس دري  دمنتفكن  دان   دفركوكوهكن 

.كسامس

 موڠكني مارا فطاين بوكنله واده تربأيك اونتوق

تتايف  ، فطاين  ماليو  چيتا۲بڠسا   ممفرجواڠكن 

 فد ساعة اين اي اداله ساتو۲ڽ سوارا موافقة يڠ

 بوليه دكتڠهكن اونتوق مندافت دوكوڠن درفد

 سموا الفيسن رعية ، سام اد دڠن اد اتو تيدقڽ

.فروسيس دامي

 اد ساتو كبيمبڠن دري كالڠن فمرهايت باوا مارا

 فطاين اكن منمؤي كڬاڬالن جك اڠڬوت ب رن

(BRN)كومفولن يعني  دداملڽ،  فرانن  اد   يڠ 

رن ب  كالڠن ،(BRN)برتيندق  دري   بوكن 

 مريك يڠ مندافت مندات اورڬانيسايس.

فنيالين ممبوات  اونتوق  اول   تراللو 

 سچارا اوبجيقتيف افاكه مارا فطاين اكن

دامل ايفيكتيف  سچارا  برفرانن   ممفو 

 فروسيس ديالوق ، تروس مارا دان ماجو

ماس دان  كأدأن  مألينكن  سباليقڽ   اتو 

.سهاج يڠ اكن مننتوكن

مارا سيكريتاريات  تردكت  ماس   دامل 

كونوينشن ساتو  مڠاداكن  اكن   فطاين 

فطاين سورا  مجليس  مؤمتر   اتو 

برسام فنوبوهنڽ،  مڠصحكن   باڬي 

دان فرجواڠن  دامل  هاالتوجو   مننتوكن 

. مڠإشتهاركن فنوبوهنڽ سچارا راسمي

مارا فيهق  داملن  سومرب  سكايل،   اخري 

مشاركة اورڬانيسايس  برهارف   فطاين 

﴿ CSO ﴾،كراجأن بوكن   ﴿بادن 

NGO﴾،فارا اكتيويس دان رعية فطاين 

،كعاديلن فروبهن  ايڠينكن  يڠ   سموا 

فادو سوكوڠن  بري  اكن  كبيبسن   دان 

سوارا ساتو  سباڬاي  فطاين  مارا   كفد 

دان كهندق  ممبال  سالورن  ساتو   دان 

 اسفرييس رعية ماليو فطاين. مريك جوڬ

 مڽرو فيهق۲ألين يڠ بركفنتيڠن دفطاين

كلق افبيال  فطاين  مارا  رسوان   مڽاهوت 

 دجمفوت اونتوق برسام۲برڬنديڠ باهو

.مڠوسوڠ تڠڬوڠجواب برت اين

 سام ۲ كيت سموا توڠڬو افاكه ريسفون

فطاين مارا  سلفس  فيهق  سموا   دري 

الما تيدق  راسمي  سچارا   دمشهوركن 

.الڬي

فاڬر لوار  داري  الحاكيم،  حافيظ   ابو 

.فطاين

KESEDARAN RPIBUMI

Kegemaran takbir kau melaungkan

digunung berisi tulang raksasa pahlawan

kau berdikari menjunjung pertiwi

namun tidak berapi semangat kau sederas 

muara Nil

yang bertalian tak terhujung

akan tetapi bara takkan berhenti membara.

Sebagian

hanya laungan semangat palsu

berbual besaran yang menghabiskan air liur.

Sang jiran bertanya

kenapa kau masih terlena panjang?

kenapa kau membiarkan?

apa warna darah kau?.
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افاكه دي مارا فطاني ؟

11 فد  اجينيس  نيوس   إرسا 

فوس بڠكوق  دان   2015  مي 

تنتڠ تله مالفوركن   فد 17 مي 2015 

دبري يڠ  اورڬانيسايس  سبواه   فنوبوهن 

ريڠكسڽ اتو  فطاين  رعية  أمانه  مجليس   نام 

سومفوف، دوكتوررسي  فروفيسور  فطاين.   مارا 

جوڬ دسالتن  فردامني  اكادميك  اهيل   سئورڠ 

اينرتنيت تيوي  واونچارا  دامل  مارا  حال   مڽبوت 

 “تهاي واچ ميديا“ فد 17 مي 2015. اي دكاتاكن

سالكو مليسيا،  فيهق  اوليه  اوسها   سباڬاي 

 فاسيليتاتور دامل ديالوق دامي، مڠهيمفونكن 6

 فرتوبوهن فرجواڠن فطاين برنأوڠ دباوه ساتو

ترسبوت.تردافت نام  اتس  فايوڠ   اورڬانيسايس 

 برباف معلومت يڠ كورڠ تفت دان مڠلريوكن

.ددامل كسموا الفوران ايت

 سبلوم اين سوده اد خرب اڠني سكيرت برباف بولن

 يڠ اللو مڽبوت تنتڠ كوجودن مارا فطاين دڠن

برهوبوڠ ماله توهمهن  تكانن   ، انداين   برباف 

راس اتس  دمكني  يڠ  اوليه  فطاين.  مارا   دڠن 

اينفورمايس ممربيكن  اونتوق   تڠڬوڠجواب 

 سبرن بردارسكن سومرب داملن يڠ دكت دان بوليه

اونتوق اين   دفرچايأي ،ساي مڠمبيل كسمفنت 

دفهمي يڠ  اف  ريڠكس  سچارا   مڠهورايكن 

.مڠنأي مارا فطاين

فطاين رعية  أمانه  مجليس  فطاين ﴿  مارا   اصل 

ب اهيل  كالڠن  دري  اينتياتيف  اداله   ﴾ 

ناسيونل﴾﴿(BRN)رن ريوولويس   باريسن 

اتو اكيس  ساتو  سباڬاي  فرونديڠن  فرو-   يڠ 

ديالوق فروسيس  كفد  فرواكتيف   تيندقكن 

. اي دتوبوهكن سجق 25/10/14 اوليه  دامي 

رن ب  اڠڬوت  بارو (BRN)ڬابوڠن  دان   الما 

، علأم دان  ترماسوق جوڬ دري كالڠن فمودا 

براوسها دفرچايأي  مريك  برسنجات.   اڠكنت 

 يڠ “(BRN)سباڬاي “كومفولن برتيندق ب رن

 چندروڠ كفد منچاري فڽلساين فوليتيك سچارا

.رونديڠندڠن كراجأن ت

 (BRN)تيدق دكتهوي سجأوه مان مريك مندافت دوكوڠن درفد اورڬانيسايس ايندوق ب رن

رن برسنجات ب  فاسوقكن  كالڠن  دري  بهوا ،(BRN)اتوفون  اوفتيميستيق  برسيكف  مريك   نامون 

 سكرياڽ تيندقكن مريك اين ممبواهكن حاصيل يڠ فوسيتيف مريك فستي اكن مندافت دوكوڠن دان

 سوكوڠن درفد كدواڽ، ترماسوق جوڬ درفد رعية عموم. تڠڬوڠجواب اونتوق مندافت رستو دري

.اتس اينتياتيف اين اداله ترلتق داتس باهو مريك سموا (BRN)كفيمفينن ب رن

 اين تله ممبوك فلواڠ كفد اورڬانيسايس (BRN)فد فرتڠهن بولن مچ 2015 كومفولن برتيندق ب رن

 فرجواڠن فطاين يڠ ألين اونتوق مڽرتأي برسام دباوه ساتو اورڬانيسايس فايوڠ دان برموافقة مننتوكن

 هاالتوجو دامل فرجواڠن ترماسوق جوڬ دامل منتفكن تونتوتن سچارا برسام دامل رونديڠن دامي دڠن

.فيهق تهاي

 ستله بربينچڠ دڠن فنجڠ ليرب سالما برباف هاري اخريڽ سموا برسفاكت دان برستوجو بهوا اورڬانيسايس

 فايوڠ ايت داوبه سواي سرتوكتورڽ دان دبري نام بارو : مجليس سورا فطاين - اتو ريڠكسڽ جوڬ

اينتياتيف ب رن ايڠڬريس اي .﴾(BRN)دسبوت مارا فطاين ﴿ سباڬاي فڠإعرتافن كفد   دامل بهاس 

﴿فچچ كونسيل  كونسولطاتيف  فطاين   PATANI CONSULTATIVE COUNCIL ﴾دفڠڬيل 

(PCC) .اورڬانيسايس۲فرجواڠن يڠ ترليبت اياله :

﴾(BRN) باريسن ريوولويس ناسيونل ﴿كومفولن برتيندق ب رن    

﴾BIPP  ﴿ باريسن اسالم فمبيبسن فطاين

﴾PULO-P4 ﴿ فرتوبوهن فرساتوان فمبيبسن فطاين

 ﴾ PULO-dspp ﴿ فرتوبوهن فمبيبسن فطاين برساتو

فرتوبوهن فمبيبسن فطاين برساتو  ﴿ PULO-mkp﴾ دان

﴾ GMIP ﴿ڬرقكن مجاهدين اسالم فطاين

مجليس منجاديكن  سنديريڽ  دڠن  اين  فطاين  مارا  ددامل  فطاين  فرجواڠن  فرتوبوهن  انم   فڠليبنت 

 سورا فطاين ﴿ مارا فطاين ﴾ ساتو اورڬانيسايس فاكنت باڬي همفري كسموا كومفولن فرجواڠن فطاين

رن دري ب  اينتياتيف  اداله  اي  اصلڽ  فد  ولوفون  اين،  هاري  فد  اكتيف  ماسيه   سچارا (BRN)يڠ 

 ايكسقلوسيف. بردارسكن سومرب داملن ، فنوبوهن مجليس سورا فطاين يڠ بارو اين اداله اتس فرسفاكنت

 دان فرستوجوان كسموا اورڬانيسايس فرجواڠن ترليبت تنفا فڠاروه، دوروڠن اتو تكنن درفد فيهق

.مليسيا، سالكو فموده چارا

 اونتوق ماس سكارڠ مارا فطاين هاڽ دأڠڬوتأي اوليه واكيل۲انم فرتوبوهن فرجواڠن داتس. فد ماس

 Stake-holders اكن داتڠ مارا فطاين اكن مرنميا ماسوق واكيل۲ألين يڠ اد كفنتيڠن﴿ ستاك-هولدرس

 دفطاين دودوق برسام دامل اورڬانيسايس فايوڠ اين سوفاي دافت دفيكريكن سچارا برسام بركنأن ﴾

.هاالتوجو دان تونتوتن فوليتيك سبرن يڠ رعية فطاين ايڠينكن
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