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 مڽمبوت  “ أوابين  شمس الدين “ نأيب جوهن فيداتو

بهاس  “ مڠڬونا  يڠ  تهايلند  داري  واكيل  بڠسا,   انتارا 

“ماليو سباڬي بهاس ايبوندا

 فدا جم 12 تڠه هاري 13 اوڬوس 2015, دالفڠن تربڠ

 انتارا بڠسا هاتياي, ويالية سوڠكال.واكيل سكوله منڠه

 فرأتيف ويتتايا, مقيم مارو بوتوق,دإيرة راڠيئ, ويالية

 ناراتيتوات برسام واكيل ديوان بهاس دان فوستاك ماليو

سمفادان ,(DBPMT)تهايلند ويالية  فنتدبيران   فوسة 

سمفادان ويالية    5 تاديكا  مڽاالراس    سالتن,ياياسن 

أوابين سمبوت  منوڠڬو  كلوارڬ  أهلي  دان    سالتن 

 شمس الدين دان فاطمة مانو واكيل داري تهايلند يڠ

 مڽرتأي فرتنديڠ فيداتو انتارا بڠسا كالي كـ 9  (فيداتو

PABM  2015 ) 1-12 دفوترا جاي,ماليسيا فدا تڠڬل 

.اوڬوس 2015

),دالم  3 كـ  تمفة   ) نأيب جوهن كدوا  مندافة   أوابين 

ماليو بهاس  مڠڬونا  يڠ  نڬري  داري  واكيل   كاتڬوري 

مڠالهكن ),دڠن  ماليو  عالم   ) ايبوندا  بهاس   سباڬي 

واكيل داري ايندونيسيا,سيڠافورا دان بروناي دارالسالم.

 باڬي جوهن دان نأيب جوهن فرتام اياله فسرتا درفد

.ماليسيا

كالي بڠسا  انتارا  ماليو  بهاس  فيداتو  فرتنديڠن   دالم 

 اين,تله ممبهاڬيكن كفد تيڬ كاتڬوري. فرتام كاتڬوري

 واكيل نڬارا يڠ مڠڬونا بهاس ماليو سباڬي بهاس ايبوندا

نڬارا بواه  ليم  داري  ترديري   ( رسمي  بهاس  بوكن   ) 

دارالسالم,سيڠافورا ماليسيا,ايندونيسيا,بروناي   يأيت 

 دان تهايلند.ستيف نڬارا مواكيلي دوا اورڠ فسرتا.اين

كتاڬوريكن سباڬي يڠد  تهايلند  داري  واكيل   ترماسوق 

.فڠڬونا بهاس ماليو سباڬي بهاس ايبوندا

 كاتڬوري كدوا اياله مهاسيسوا اسيڠ يڠ بالجر دماليسيا

 دان كاتڬوري كتيڬ اياله واكيل انتارا بڠسا داري سلوروه

 .بنوا درفد 51 بواه نڬارا ترديري داري 71 اورڠ فسرتا

 فرتنديڠن دبهاڬيكن كفد تيڬ فوسيڠن يأيت فوسيڠن

 فرتام فوسيڠن كاليقكن يڠ منڠ ليم اورڠ, فوسيڠن كدوا

 يڠ منڠ تيڬ اورڠ دان فوسيڠن اخير اونتوق منچاري

سئورڠ تردافة  اين  كالي  اخير  فوسيڠن  دالم   جوارا. 

يڠ مربوت جوهن.ولوباڬيمانفون تهايلند  داري   واكيل 

 تردافة ببراف واكيل داري ببراف نڬارا يڠ تيدق فواس

  .هاتي دڠن كفوتوسن فڠاديل فدا كالي اين

 دالم فرتنديڠن فيداتو بهاس ماليو انتارا بڠسا فدا كالي

سباڬي تهايلند  مواكيلي  فسرتا  اورڠ  دوا  تردافة   اين 

درفدڽ واكيل  لفس  تاهون  فد  فرتام  كدوا.كالي   كالي 

.جوڬ مندافة تمفت كتيڬ

اكن تيدق جڠكا  بركات راس ساڠة ڬمبيرا دان   أوابين 

اين چوكوف كالي  . كران فرتنديڠن  كـ 3   دافة تمفت 

كفد تاهو  ممبري  ايڠين  اياله  برهارف  يڠ   سوكر,هاڽ 

 دنيا بهوا دتيڬ ويالية سالتن اتو فطاني سنتياس مڠڬونا

 بهاس ماليو اوليه كران فرتنديڠن كالي اين داوداراكن

.سچارا لڠسوڠ كفد سلوروه دنيا

 سبلوم فرتنديڠن كالي اين هاڽ اد ماس برالتيه ساتو “

 ميڠڬو سهاج,اين بربيذا دڠن فرتنديڠن كتيك منچاري

دراچفات داداكن  يڠ  اين  سبلوم  تهايلند  داري   واكيل 

.جاال يڠ مان اد ماس دالم مالتيهكن ديري“ كات أوابين

كالي فرتنديڠن  فد  دافة  يڠ  فركارا  الڬي  أوابين   كات 

فلباڬي دڠن  برجومفا  دافة  سبب  فڠالمن   اين,يأيت 

 بڠسا دان اڬام,سدڠكن مريك دافة بربيچارا دڠن بهاس

 ماليو.اوليه دمكين كموڠكينن تيڠڬي بهوا بهاس ماليو

سباڬي هاڽ  الڬي  بوكن  دنيا  فرانتارأن  بهاس  جادي   اكن 

 بهاس آسيان كران اورڠ لوار نڬارا ساڠة مڠاوتامكن بهاس

.ماليو

أوابين الڬي فڠالمن يڠ دفراوليهيڽ دالم فرتنديڠن  تمبه 

 كالي اين اكن بركوڠسي دان مڽمفايكن كفد جنراسي بارو

 دالم كاواسن سوفاي مريك دافة تاهو سوفاي مريك لبيه

بهاس سباڬي  منجادي  يڠ  ماليو  بهاس  دڠن   ممبركفتيڠن 

 داتؤ نينيق.دان اكن ممبنتو جنراسي بارو اونتوق منچبولي

.ديري دالم فرتنديڠن يڠ اكن داتڠ

 ساي ايڠين بركات بهوا كيت اورڠ ماليو مستي مماجوكن “

 بهاس ماليو يڠ مان اي سباڬي بهاس كيت,كيت كنا موال

اير دتانه  ماليو  اورڠ  اين  سكاراڠ  كران  كيت  ديري   دڠن 

 كيت ممهامي بهاس تهاي % 80 اي تيدق ساله تتافي اداكه

,اوليه  80 سنديري سمفاي %  كيت  بهاس  ممهامي   كيت 

.ايت كيت مستي ممبركأوتامأن ترهادف بهاس ماليو

ماليو,سبب “ بهاس  بالجر  اسيڠ  اورڠ  رامي   سكاراڠ 

فايه اينده,تيدق  الڬي  موده  يڠ  بهاس  اداله  ماليو   بهاس 

.دبالجر,سدڠكن كيت فوال مالو اونتوق بالجر“ كات أوابين

 كات أوابين سكاراڠ دي سداڠ بالجر سكوله منڠه فريڠكة

دالم فڠاجين  مڽمبوڠ  ايڠين  رنچاڠنڽ   (  6 متيوم   )  أخير 

سباڬي برتوڬس  ايڠين  دفن  ماس  دان  ماليو  بهاس   بيداڠ 

.وارتاوان بهاس ماليو

 باڬي فاطمة بركات مڠوچف تريما كاسيه كفد سموا فيهق

دافة تهايلند  واكيل  منجادي  اونتوق  فلواڠ  ممبري   يڠ 

 ايكوت سرت دالم فرتنديڠن فيداتو بهاس ماليو انتارا بڠسا

 كالي اين,ترماسوق ديوان بهاس دان فوستاك ماليو تهايلند

(DBPMT) ,

 فوسة فنتدبيران ويالية سمفادان سالتن,ولوفون تيدق دافة

 جوهن اف۲ فون, تتافي فڠالمن ايت ساڠة برهرڬ.خاصڽ

دكالڠن ماليو  بهاس  فڠڬونأن  منيڠكتكن  ممبنتو   دالم 

 اورڠ فطاني.دان فڽرتأن فرتنديڠن كالي اين اكن منجادي

 دوروڠن كفد جنراسي بارو اونتوق باڠون مڽلسيكن مسئله

    .بهاس ماليو سبلوم اي هيلڠ درفد كاواسن اين

 فاطمة بركات الڬي سكاراڠ دي سداڠ بالجر دالم جوروسن

فطاني. فطاني,ويالية  ديونيورسيتي   3 بهاس ماليو,تاهون 

 اي ايڠين مڽمبوڠ بالجر دفريڠكة سرجان مودا بيداڠ بهاس

كفد ماليو  بهاس  مڠمبڠكن  ممبنتو  كمبالي   ماليو,اونتوق 

اورڠ فطاني

أوابين  شمس الدين “ نأيب جوهن فيداتو انتارا بڠسا انق ماليو فطاني “

تهايلند
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(DMDI) فلنچاران وان محمد نور مأتا دلنتيق سباڬي كتوا  د عيم د اي
فنرتجمه : نظافة ماهاما

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7525: فاوتان

 فد 21 اوڬوس 2015 يڠ اللو  فرساتوان دنيا ماليودنيا اسالم                  تله ملنچركن فرساتوان                   

 دي عيم دي اي دتهايلند. تان سري حاج محمد علي بن محمد روستم,فريسيدين دي عيم دي اي تله ملنتيق وان

 محمد نور مأتا سباڬي كتوا دي عيم دي اي تهايلند سرت أهلي جواتن كواسڽ دڠن منوبوهكن فجابة ستيااوسها

.دي عيم دي اي دياياسن مأتا دإيرة مغاڠ والية جاال

.كتيك انچئ وان محمد نور مأتا مڠوچفكن تريما كاسيه كفد فيهقدي عيم دي اي,بلياو سڠڬوف برسديا اونتوق بكرج دالم بهاڬين اين

 دالم فلنچاران ترسبوت فريسيديندي عيم دي اي تله منددهكن بهوا دي عيم دي اي اداله فرساتوان تربسر دماليسيا دڠن ملقسناكن برباڬي اكتيويتي دالم بيداڠ فمباڠونن

 ايكونومي,سوسيال دان فنديديقكن. تجوان فرساتوان اين اونتوق مڠڬالقكن كحرمونين دان فرفادوان دكالڠن بڠسا ماليواسالم.فرساتوان اين دتوبوهكن فد تاهون 2000

.اوله تان سري حاج محمد علي بن محمد روستم فريسيدين دي عيم دي اي تركيني,بلياو جوڬ اداله بكس سناتور دان بكس فردانا منتري مالك

بن هالبي فريس فطاني 

“فرچيتقكن كتاب القرآن دآسيا “ 
فنرتجمه : حانة واڠچيق

www.deepsouthwatch.org/dsj/7416 : فاوتان

 بن هالبي فريس فطاني “ فرچيتقكن كتاب القرآن دآسيا دان تمفت “           

 فرتام, ترلتق دكمفوڠ تالوبوق مقيم تالوبوق دإيرة مغاڠ ويالية فطاني دان سجق

.80 تاهون يڠ دافت كفرچيأي درفد دنيا مسلم

 فرچيتقكن اين منجادي تمفت يڠ فنتيڠ دان تركنل اونتوق منچيتق كتاب           

.القرآن دالم فريڠكت آسيا

اوليه كران فرچيتقكن اين ممفوڽأي فلڠڬن داري لوار نڬاراسفرتي ماليس          

 يا,تركي,فيليفينا,سيڠافورا,كمفوجا دان نڬارا۲ مسلم يڠ ألين منچيتق كتاب القرآن

ماليو بهاس  دان  عرب  بهاس  دالم  ألين  يڠ  بوكو۲  اتو  اسالم  اڬام  كتاب   ترماسوق 

.توليسن جاوي براتوس۲ بوكو ستيف تاهون

 فرچيتقكن اين ساله ساتو درفد تيڬ ددنيا دڠن فنربيتن القرآن دالم بنتوق         

.الما سلفس ممفربأيكي دڠن سسواي دان تفت

فرايڠاتن 61 تاهون كهيلڠن حاج سولوڠ
فنرتجمه : كسمينيڠ باكر

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7503 : فاوتان

 فد مامل 14 اوڬوس دياياسن توانڬورو حاج سولوڠ عبدالقادير تؤمينا.كلوارڬ          

 توان مينال دان برسام دڠن اهيل اڠڬوتاڽ تله مڠاداكن اچارا “ كناڠن۲ توان ڬورو

.حاج سولوڠ عبدالقادير توان مينال“.اد فرست يڠ حاضري لبيه كورڠ 200 اورڠ

 اچارا فد كايل اين بركونسيف اكن اد فوساراڽ دمان۲ باڬي يڠ تياد دامل اچارا          

 ترسبوت تله مڠهيايس فينتوڬربڠ دڠن هياسن كليندر ) تقويم ( اسالم يڠدچيفتاكن

 اوله حاج سولوڠ دان ڬمباران يڠ مڠڬمربكن سفرت لوبڠ قبور كفوڽأن وارث۲ حاج

 سولوڠ تتايف تيدق مونچول فوسارا حاج سولوڠ دان اي جوڬ تله مڠڬمربكن واجه

. حاج سولوڠ اونتوق مننجوقكن بهوا فوساراڽ اد دمان۲

 اچارا فنتيڠ اچارا فد مامل ايت اداله بيچارا تنتڠ مڠنل دان مڠاملي ديري حاج         

 سولوڠ دان اد فرسمباهن فوييس اوله زكريا اماتايا دان حامدين سانا كتوا ديوان

.بهاس دان فوستاك ماليو تهايلند

تهايلند

)DMDI(



s

รอมฎอนป ี นี้อยากขออะไร. . .อ ่านค�า
อวยพรจากผู้ใหญ่ – Fast-A-Thon ของ
นักศึกษาในอเมริกา ขอแค่ 1 วันชวน
ถือศีลอดแบบมุสลิม

“อิคลาส”แฟรนไชส์มาแรง ธุรกิจของ
คนปาตานี เริ่มต้นไม่ถึงปีขยายไปถึง 
157 สาขาใน 6 จังหวัดภาคใต้ ภูมิใจ
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ

สาสน์จากผู้น�าศาสนากับข้อเรียกร้อง
ในเดือนอันประเสริฐ – แถมฟรีปฏิทิน
รอมฎอนหน้าปกหลัง – เป็นไปได้งัย 
“อาบูนาวัส” ท้อง!

< หน้า 4-5 < หน้า 2-3

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู اخبار بولنن سريي فالتيهن، ممبينا فمربيتا مودا دان ميديا بهاس ماليو

بيالڠن 15 تاهون يڠكدوا شعبان 1435 / جون 2014

ڬمرب : فوريا بينهاوان

มีอะไรในฉบับ

ต้อนรับรอมฎอน เฟรนไชส์มาแรง ฟรีปฏิทินรอมฎอน

อ่านฉบับออนไลน์ ได้ที่  www.deepsouthwatch.org

هارفن دامي
رمضان مبارك ١٤٣٥ هـ

< Forum Sinaran

فوروم
ن  سينارا

٥سيفتيمبر  2015/ ذوالحجة  1436

 مارا فطاني

فرتام كالي برتمو ميديا تهايلند دكواال لومفور

امان نيوس اجينسي

انتارا مارا فطاني دڠن 14 اورڠ واكيل ميديا داري بڠكوك دان  فرتموان 

 سالتن تهايلند كالي اين داداكن دتيڠكة 22 فريميرا هوتيل,كوااللومفور فد

.جم 10 فاڬي دان سلساي فدا جم 12.20 تڠه هاري

نيشن,تيوي فوس,دق  بڠكوك  داري  ترديري  تهايلند  داري  ميديا   واكيل 

 چينل 9,5,3,تهاي في بي ايس,فرأچاتهاي دوت كوم,في في تيوي,سفريڠ

.نيوس,د إيس جي – د إيس دابنيو,ايسرا نيوس

يأيت واكيل  اورڠ  توجه  درفد  ترديري  فطاني  مارا  درفد  واكيل   مانكاال 

 دوكتور عريف مختر داري فولو عيم كي في,ابو ياسيم واكيل بي اي عيم

 في, حاج احمد چووا واكيل بي أر عين,اواڠ جابة كتوا مارا فطاني,شكري

 حاري كتوا دليڬاسين رونديڠن دامي,ابو حافظ الحكيم واكيل بي اي في

  في دان ابو اخران بن حسن

 فرتموان اين سباڬي اولڠ كالي يڠ داداكن مارا فطاني دڠن ميديا تهايلند

اياله اين  تهايلند  ميديا  دڠن  بولة  ميجا  فرتموان  تجوان  لومفور.   دكواال 

 اونتوق مڽمفايكن معلومت دان منجواب سڬاال سؤالن يڠ ماسيه دراڬوي

 دالم فروسيس دامي سلفس فيهق مارا فطاني مڠاداكن فرجومفأن دڠن

 .فيهق تهايلند فدا 25 اوڬوس لفس

 اواڠ جابة داري بي ار عين دان سباڬي كتوا مارا فطاني بركات فيهق بليو

سري داتؤ  دان  ماليسيا  منتري  تهايلند,فردانا  فيهق  كفد  كاسيه   برتريما 

 احمد زمزمين فڠاره فموده چارا رونديڠن دامي بهوا فرتموان كالي اين

 اونتوق ممبينا كفهمن كفد ميديا تهايلند دان مڽمفايكن معلومت يڠ تفت

 دان بتول كفد مشاركة دالم ممبري سوكوڠن كفد فروسيس دامي اونتوق

.كدامين سالتن تهايلند

 اف يڠ اكن لقسناكن اوليه مارا فطاني ستروسڽ اداله فركارا يڠ برمنفعة “

 كفد مشاركة,فڽاتوان انم كومفولن ڬراقكن فدا كالي اين اداله بربيذا دڠن

 فروسيس رونديڠن دامي يڠ دجالنكن سبلوم اين.مارا فطاني ممبوك رواڠ

 كفد سموا فيهق يڠ ترليبة تيدق كيرا عين جي او,سي ايس او  بوليه

.“مڽرتأي مارا فطاني دمي اونتوق كدامين سالتن تهايلند

 بركنأن دڠن كأدأن كڬانسن كات بليو مستي مڠڬونا وقتو “ اينسيدين

اد ماسيه  فرچاي  دان ساي  ماس  مڠڬونا  تتافي مستي  بركوراڠن   اكن 

 كومفولن يڠ تيدق ستوجو دڠن فروسيس دامي دان كامي اكن تروس

 .برديلوق دڠن مريك“ كات اواڠ جابة

ملقسناكن اونتوق  برتجوان  فطاني  مارا  فنوبوهن  الڬي  اواڠ   تمبه 

 فرجواڠن سچارا دامي مانكاال فڠڬونأن سنجات اتو چارا ككراسن كيت

 مستي اوسها ممبرنتيكن داري كدوا۲ فيهق اين برڬنتوڠ كفد كفهمن

.كيقينن انتارا ساتو سام يڠ ألين

عين ار  بي  داري  حاري  شكري  دامي  رونديڠن  دليڬاسي  كتوا   باڬي 

 بركات فتموان دڠن فيهق تهايلند فد 25 اوڬوس لفس فيهقڽ مڽاراڠكن

نڬارا,اكوي اجيندا  دجاديكن  تهايلند  سالتن  مسئله  اياله  فركارا   تيڬ 

اورڠ كومفولن سباڽق 15  انم  داري  دامي  رونديڠن  دليڬاسي   واكيل 

.دان اكوي مارا فطاني

 باڬي مسئله سالتن مستي دجاديكن سباڬي اجيندا نڬارا ايت ساڠة “

 فنتيڠ كران جك تيدق دجاديكن اجيندا نڬارا فروسيس رونديڠن دامي

.تيدق اكن برسمبوڠ “ كات شكري

 تمبه شكري الڬي فرجواڠن بي ار عين اي برموال سجق 1960 سچارا

 باوه تانه درهسياكن تيدق دإشتهاركن كفد عموم دان اكؤي كومفولن

 .ألين۲ جوڬ سفرتي فولو,جي عيم اي في,بي اي في في

اونتوق داسر  اد  تيدق  كامي  دان  ڬوريال  دان  فوليتيك  بدان  اد   كامي 

 مڽراڠ اورڠ عوام ( صوف ترڬيق ) كامي تومفوكن ساساران برسنجات

كات  “ سست  سرفيهن  تركنا  هاڽ  ايت  لمه  يڠ  مڠسا  تتافي   تهايلند 

  .شكري واكيل بي ار عين

 ابو حافظ الحكيم واكيل داري بي اي في في مڠواتكن الڬي فندافت

 شكري بهوا اجيندا نڬارا تله ببراف كالي دسارانكن سجق حسن طيب

 الڬي اونتوق فروسيس دامي برتروسن افبيال برالكو فرتوكران كابينيت

برموال دان  تامة  سموا  كابينيت  برتوكر  افبيال  برالكو.  سريڠ  اي   دان 

.فروسيس بارو الڬي

 كراجأن جنرال فرأيوت چن اوچا برموال فروسيس دامي يڠ بارو فد 1 “

 ديسيمبر 2014 كامي مليهت سالڬي اي تيدق  دجاديكن اجيندا نڬارا

 مك فروسيس رونديڠن دامي تيدق دافت دسمبوڠكن سچارا برتروسن

.دان فيهق مارا فطاني اكن فرتيبڠكن فرمينتأن تهايلند“ كات ابو حافظ

 دوكتور عريف مختر واكيل داري فولو – عيم كي في بركات فيهق مارا

 فطاني مرايو كفد ميديا مڽمفايكن معلومت فرجومفأن فدا هاري كفد

 مشاركة دڠن تفت دان عاديل دان مارا فطاني اكن تروس مارا كهدافن

.دالم اونديڠن اونتوق كدامين سالتن تهايلند ستروسڽ

 فرتموان ميجا بولتن انتارا مارا فطاني دڠن ميديا داري تهايلند كالي اين

.تيدق ممبنركن  مراكم سوارا دان ويديو هاڽ ممبنركن چاتتن سهاج

(MARA   PATANI)
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جنرال اكسارا كتفول
 كتوا دليڬاسي ديالق دامي تهاي منجواب 3 فركارا

DSJ : اوليه

دترجمه اوليه: محمد أحمد

 جين.اكسارا كتفول كتوا دليڬاسي ديالق دامي ويالية سمفادن سالتن تهاي

 تله ممبوات كڽاتأن اخبر سلفس فيهق مارا فطاني مڠاداكن مجليس فڠنالن

:ديري برسام وارتاوان فد 28 اوڬوس 2015 سفرتي بريكوت

 فروسيس ديالق دامي برجالن سچارا برتروسن,تتافي ( فد ماس ) اين تيدق

 دافة دددهكن بوتيران لنجوتڽ كران اي ماسيه دالم فريڠكة ممبينا كياقينن

انتارا فارا فيهقفربينچڠن  ترسبوت برداسركن كفد فوليسي  دان كفرچيأن 

فردانا منتري يڠ ايڠين مليهة كماجوان فدا ستيف كالي فربينچڠن دادكن.

 فردانا منتري تله منكنكن دالم سؤال كإخالصن كراجأن دالم مڽلساين سموا

ايڠين فيهق  مسئلة۲ ويالية سمفادان سالتن مڠيكوت كهندق رعية دان 

 كومفولن يڠ ممفوڽأي فنداڠن يڠ بربيذا دافت بركرجا سام دڠن كومفولن

 دليڬاسي ديالق دامي ( كراجأن ) سوفاي دافت كمباليكن كسجهترأن كفد

.رعية

باڬي فركارا   3 كسموا  دالم  فربينچاڠن  چاداڠن  بهوا  مڽاتكن  ايڠين   ساي 

فيهق كامي يأيت

سموا.1 كفد  فلواڠ  ممبري   .3 كاواسن   2.مماجوكن  كسالمتن    كاواسن 

سقسام,اي دان  عاديل  سچارا  كعاديلن  فروسيس  مڠاكسيس  دالم   اورڠ 

 مڠڬمبركن بهوا كتيڬ۲ فركارا ترسبوت اداله بنر۲ دافت ممبري منفعة كفد

.رعية تمفتن دان بوكن اونتوق كنامأن باڬي فيهق دليڬاسي

 اوليه ايت,فيهق كامي ممرلوكن كرجا سام درفد فيهق يڠ ممفوڽأي فربيذأن

 فنداڠن اونتوق ممبري تاهو كامي: ماهو اف؟ دمان؟ باڬيمان؟ كران مريك

 ساللو مندعوا مواكيلي رعية دويالية سمفادان سالتن.جك اي بنر سفاتوتڽ

 بكرجاسام دڠن كامي( سرتا ) لڠسوڠ ممبري تاهو كفد مشاركة ( عموم )

 بهوا كيت اكن بوات سفرتي اين ( مك دڠن چارا اين ) ننتي رعية سنديري

 دافة مڠڬمبركن كبنران بهوا مريك ستوجو اتوفون تيدق(دڠن چادڠن تادي

)

 اونتوق ستروكتور “ مارا فطاني “ دان چاداڠن مريك يأيت مريك بيمبڠ

مڠاكؤي كامي  فيهق  1.ماهو  يأيت  فرتومبوهنڽ  كدودوقكن  سؤال   دڠن 

 مارا فطاني  2.ماهو سوفاي ديالق دامي منجادي اجيندا نڬارا دان 3. ماهو

.ايمونيتي اونداڠ۲ كران اد ببراف اهلي يڠ ممفوڽأي كيس دمحكامة

 كسيمفولنڽ اياله مريك ماهو سوفاي كامي مڠإعتراف دان ملڬيتيماسيكن “

 ترلبيه داهولو فرتومبوهن مارا فطاني اين,دڠن تيدق مڽبوت دان مڽنتوه

.ترهادف كماهوان۲ رعية تمفتن

 اين بربيذا دڠن چاداڠن 3 فركارا فيهق تهاي يڠ تله دفرستوجوي اوليه

.فردانا منتري دڠن منكنكن سرت مڠأوتامكن سؤال رعية تمفتن

جوابن ممفوڽأي  سوده   ( تهاي   ) ديالق  دليڬاسي  فيهق   باڬيمانفون 

تله منريما كدودوقكن مارا يأيت كامي   ترهاداف 3 فركارا فيهق مارا 

بي فارتي  درفد (B) سباڬي  فنريمأن  مندافت  اكن  مارا  فيهق   تتافي 

مارا سنديري فرجواڠن  چارا  كفد  برڬنتوڠ  تيدق,ايت  اتوفون   مشاركة 

.بهوا مريك ممليه چارا يڠ مان انتارا چارا ككراسن اتو چارا أمان

 جك مارا تتف مميليه دڠن چارا امان,اي موڠكين مندافت سوكوڠن“

“درفد رعية

 تنتڠ سؤال سوفاي فروسيس ديالق منجادي اجيندا نڬارا,كامي ايڠين

 منجلسكن بهوا فيهق ديوان كسالمتن كبڠسأن ( سو مو چو ) تله منتفكن

 حال اين دالم فوليسيڽ سوفاي اجيندا اين منجادي اجيندا برتروسن,يڠ

 ترديري درفد واكيل۲ بهاڬين (  Aمان فيهق دليڬاسي تهاي ( فارتي إي

 كراجأن دالم جواتن۲ فنتيڠ دان تيدق ترايكة دڠن فراورڠن كران اي

 مروفاكن اجيندا يڠ هاروس دالكوكن سچارا برتروسن,اين ( سبنرڽ )

.سوده دافت منونجوقكن كفنتيڠنڽ بهوا اي سوده منجادي اجيندا نڬارا

اين اونداڠ۲,سؤال  ايمونيتي  دان  كسالمتن  سؤال  يأيت  تراخير   سؤال 

 اداله سؤال فروسيس فڠاديلن دان بركأيتن دڠن باڽق بهاڬين كراجأن,اي

 فرلودالكوكن دڠن لبيه چرمت دان برهاتي۲ كران اي اكن الهير حاصيل

 دان ناتيجة داري سودوت اونداڠ۲ دان كرجا سام دڠن ببراف بهاڬين

.بدان كسالمتن يڠ تيدق بوليه ترساله اتو مميليقكي

اونتوق مراڠكاكن اين فرلو موجودكن جواتن كواس كرجا برسام   حال 

 كتراڠن فلقسنأن سوفاي كنا دان تفت دڠن كهندق سموا فيهق,يڠ مان

.“فردانا منتري سياف سديا مڽكوڠڽ

فيهق باڬي  ديالق  دليڬاسي  كتوا  سباڬي  كسيمفولنڽ,ساي   سچارا 

تله يڠ  منتري  فردانا  كفد  تريماكاسيه  مڠوچفكن   تهاي,ستيڠڬي۲ 

 ممبري فوليسي دان نصيحة سهيڠڬا كومفولن دليڬاسي برجاي تاهف

 دمي تاهف,سرت دافت مناريق سموا فواق دان كومفولن سرت برجاي

كفد جوڬ  تريماكاسيه  دان  برسام  فربينچڠن  ميجا  دالم  براد   اونتوق 

.يڠ ممبري كرجا سام  B فارتي بي

٤
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 (KFC )كداي باڬوس ماكنن حالل ستنديڠن كي ايف سي
اوله  تاويفون كومميتا

 كداي باڬوس ترلتق همفيران منارا جم والية فطاني,جك

 سياف ممنداڠ سچارا فينتس اللو موڠكين مريك كاتكن

ايف سي كي  كداي ) KFC( كداي  بوكن  سبنرڽ   تتافي 

 كي ايف سي تتافي اي اداله كداي ايم باڬوس فطاني,ايم

دبوكا تله  اين  حالل,كداي  يڠ  بارات  ماكنن  دان   ڬوريڠ 

 سجق  4 تاهون يڠ اللو,اي جوڬ اداله كداي ايم ترمشهور

دان ناراتيوات(  بڠنارا)  داري  اورڠ  ممبوات   سهيڠڬ 

باڬوس ايم  ماكن  اونتوق  اين  دكداي  سيڠڬه  داتڠ   جاال 

 .ترسبوت

 كداي باڬوس اين تله دبوكا اوليه دوا اورڠ سوامي استري

فوتيه روحانا  فوان  دان  دوميدى  محمد  انچئ   يأيت 

سؤرڠ اداله  محمد  فطاني.انچئ  داري  براصل   كدواڽ 

8 كورڠ  لبيه  دباڠكوك  كرج  فرنه  اي  دان  بڠك   فڬاواي 

اداله سؤرڠڬورو بهاس  تاهون,ادفون فوان روحاني فول 

تامت اي  فطاني,  چاواڠن  سوڠكال  ديونيورسيتي   ماليو 

    .دماليسيا ))MA  فڠاجين تيڠڬي ايم اي

بڠك,اي فڬاواي  سباڬي  كرج  سداڠ  محمد  انچئ   كتيك 

اي كوريڠ,  ايم  بوات  چارا  بالجر  انتوق  لوڠ  ماس   ڬونا 

يونيورسيتي بالكڠ  ڬوريڠ  ايم  جوال  كداي  ممبوكا   فرنه 

 سوڠكال چواڠن فطاني,تتافي لوكاسيڽ تيدق سسواي,اي

ايفون ايت  سلفس  سهاج  بولن   7-8 كداي  ممبوكا   هاڽ 

 توتوف كداي.سلفس مريك بردوا بركهوين فوان روحاني

اي كران  الڬي  سكالي  كداي  ممبوكا  انتوق  چداڠن   اد 

اجق ايفون  اد,مك  ماسيه  ايم  الة۲ڬوريڠ   ممنداڠكن 

 سواميڽ انتوق ممبوكا كداي سكالي الڬي دكت منارا جم

 فطاني,كران دالم 3 والية اين تيدق فرنه اد كداي ڬوريڠ

 .يڠ حالل KFC ايم كي ايف سي

 کدوا سوامي ايستري ممبوکا  کداي ايم ڬوريڠ اين بوکن

مريك سهاج,تتافي  کأونتوڠن  کاٴوت  اونتوق   سمات۲ 

مسلم.“كران مشارکة  اونتوق  اين  فرنياڬ  ممبوات   بردوا 

 اي اداله توڬس دان تڠڬوڠجواب کيت برسام ,افبيال كيت

اکن دافت منجواب الله,كيت  اوليه  اکن دتاڽ  ننتي   ماتي 

مشاركة“ اونتوق  بوات  تله  کيت  بهوا  هاتي  فنوه   دڠن 

.بركات محمد

اد تتافي  ڬوريڠ سهاج  ايم  اد  بوکن سقدار  باڬوس   کداي 

.جوڬ ماکنن بارت برباڬي۲ جنيس سفرتي ستيق سفاكيتي

 ستروسڽ مريک بردوا ممبلي تمبه تيڠکة 3 کران فلڠڬڠڽ

.تراللو رامي سهيڠڬ تيدق چوکوف تمفت

 فوان روحاني برکات سکارڠ کداي جوال ساڠت الكو,كتيك

بولن سبلوم  سفرتي  الکو  برتمبه  ماکين  فراياٴن   موسيم 

تاڠن كانق۲,سهيڠڬکاکي  هاري  دان  بارو   رمضان,تاهون 

 فکرجا لبيه کورڠ 30 اورڠ لتيه اونتوق مالينفلڠڬنكرانفلڠڬن

تراللو رامي سهيڠڬترفقسا توڠڬوڬيليرن سفنجڠ 10 ڬيليرن.

کيلوڬرم سهاري. کورڠ 280  لبيه  ايم  منجوال  كدايڽدافت 

ادفون هاري بياسڽ دافت منجوال 100 کيلوڬرمسهاري

سفايسي فوف  ايم  ڬوريڠدان  ايم  ماکن  فرنه   فنوليس 

کناف هيرانله  سداف,تيدق  راساڽ  دان  لمبوت   ايسيڽ 

.کدايڽ منجادي كدايفيليهن اوتام

امت يڠ  دافت سمبوتن  باڬوس  کداي  منجادي  يڠ   فركارا 

 لواس ساله ساتوڽ کران كدايڽممبوات دان فروسيس اچوان

 مڠيکوت چارا إسالم دان مريک توکر چارا اال بارت منجادي

.چارا اال تمفتن دڠن باٴيك

 کامي اوسهاتونجوق چارا اال تمفتن دڠن مڠاداکن توليس

بهاس دڠن  بردوا  جاوي  ماليو  توليسن  دڠن  کداي   نام 

سليرا راس  ماليو  اورڠ  فلڠڬن   إڠڬليس,سهيڠڬممبوات 

سؤلهڽاي اداله کداي فوڽأن سنديري“  فوان روحاني برکات

كامي داتڠبرجومفا  اورڠ  :تردافت  بركات  روحاني   فوان 

فرمينتأنڽکران تولق  كامي  تتافي  فرينچاي  ممبلي   اونتوق 

.تاکوت تيدق دافت مڠاول كواليتي سفنوهڽ

تله کامي  کران  باڬوس  فرينچاي  جوال  اکن  تيدق   کامي 

فرينچاي منجوال  اسالم,جكکامي  اڬام  امانه   ممڬڠ 

 ترسبوتكامي فاتوت منجاڬ اورڠ يڠ ممبلي فرينچايڽدڠن

برمعنى بأيك  تيدق  منجاڬ   سبأيك۲موڠكين,جكکامي 

بردوسا منجادي  اکن  دان  کسالهن  ممبوات  تله   کامي 

.باڬي كامي

اوسياڽ فطاني  چواڠن  سوڠكال  يونيوارسيتي   فنشرح 

“فنداڠن محمد  انچيئ  کفد  برکات  فولوهن  تيڬ   دالم 

 ساي بهوا ممبوکا کداي ماکن ايت اداله سني,کيت تيدق

فيكيرسفرتي تيدق  کيت  کران  فرينچاي   فاتوتمنجوال 

.اورڠفنياڬ يڠ ألين

تيدق کدواڽ  بوکن  باڬيمانفون   والو 

 ماومڠمبڠکنچواڠنڽ,تتافي مريک برچادڠ اونتوق ممبوکا

 کداي ماکنن يڠ الٴين يڠ تيدق سروفا دڠن اورڠ سفرتي

.سوچئ يڠ حالل

 بهوا ممبوات کداي ماکنن باڬي کامي اداله توڬس کامي“

 اونتوق ممبري فيليهن باڬي اورڠ مسلم تله بوات کداي

 ايم ڬوريڠ.ستروسڽ کامي اکن بوات کداي الٴين فول يڠ

کفد محمدبرکات  انچئ  مشارکةمسلم“  اونتوق  اد   بلوم 

.فنوليس

بردوا مريک  حالل  يڠ  جفون  ماکنن  کداي   ادافون 

)چنوق( چأنق  داٴيرە  لوتس  دتيسكو  ممبوک   تله 

اللو,كداي يڠ  تاهون  اول  فد  سڠڬورا)سوڠكال(   واليه 

يڠ سمبوتن  مندافت  اينفون   نامڽباڬوسچئ.كداي 

.ممواسکن

ممبوات دالم  أيديا  چاري  سنتياس  اي  برکات   انچئ 

واليه  3 دالم  مسلم  اورڠ  اونتوق  ماکنن   کداي 

تيڠوق اونتوق  باڠكوك  فرڬي  بردوا   ستيفهاري,مريك 

سفرتي مركيت  دالم  ترسوهور  يڠ  کداي  مليهت   دان 

کداي تتافي  ايسلر   فيزاهات,سترباق,سابوسيء,يايو 

( اوردور  دان  كداي  ماسوق  .مک  تيدق حالل   ترسبوت 

 مينتأ ( سقدار مينومن سهاج دان ستروسڽ مريك بردوا

.چوبا فول منچاري كداي ماکنن دمليسيا

لواس دان  بسر  ساڠت  ايت  حالل  ماکنن   فاسر 

سکارڠ حالل  ماکنن  کداي  تردافت   سكالي,تتافي 

دودوق دهوجوڠ مسلم  اورڠ   سديکيت سهاج,كباڽقكن 

اورڠ يڠ ممبوکا کداي ياٴيت سقدار منجادي   اٴيرفاسرن 

منتهدان باهن  اداله  ايت  اٴير  اول  ادافون   ماکنن سهاج 

 فرتڠهناٴير فول اداله ماسقكن راس ماکنن تيدق اد اورڠ

.مسلم يڠ بوات

ممبوات چارا  جالن  ممندڠکن  اي  ترسبوت  فرکارا   دڠن 

 باهن منته دان فرچه يڠ حالل سفرتي brand ((برين

اين ) sos( سوس سباڬيڽ  دان  جفون   ماکنن 

مسلم ماکنن  کداي  فنياڬ  اونتوق  جالن   اداله 

 بوليه ممبوات دان ممباوا ماکنن حالل ترسبوت

موڠكين سبأيك  دڠن  حالل  ماكنن   كفاسران 

.مڠيكوت كفنداين ماسيڠ۲
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فلواڠ فرنياڬأن اونتوق فڠاوسها مودا ماليو
  اوله :  تاويفون كومميتا 

دترجمهكن اوله : محمد أحمد

 تاهون والية فطاني,جاال,ناراتيوات )بڠنارا ( دان امفت دايرة داري سوڠكال ) سڠڬورا ( برادا دالم 11

 كأدأن كونفليق دان كڬانسن,مڽببكن سبهاڬين درفد أهلي۲ فنياڬ تراوتام داري اورڠ۲چينا يڠ تله الم

 مڠواسأي سيكتور فالبوران مڠالمي كمروسوتن.برداسر كفد الفوران يڠ دكلواركن اوله فوسة فنتدبيران

 دان كمنترين فرداڬڠن مندافتي بهوا اينديقسSBPAC والية سمفادن سالتن اتو إس بي في إي سي

 كياقينن ترهادف فرداڬڠن دان فالبوران انتارا بولن مي 2013 هيڠڬ 2014 دالم كاواسن اين سنتياس

.منورون دان براد دباوه فاراس ستنداتڽ

 دمكين جوڬ دڠن قدار فرتومبوهن ايكونومي دتيڬ والية سمفادن سالتن انتارا تاهون 2004-2009

برادا فد تاهون۲ سبلومڽ يڠ مان قدار فمبسرانڽ  برادا فد قدار 1.4 % ستاهون.بربيذا دڠن   هاڽ 

.قدار 6.0 % ستاهون

دان اي كمبالي مرنچق سموال دسببكن چارا هيدوف  لفس,  يڠ  تاهون   باڬيمانفون فد سكيتر 2-3 

دان جوك برتمبه  ماكين  يڠ  مالم  فاسر  كوجودان  ماللؤي  دليهت  دافت  تمفتن,اين  اورڠ   كبودايأن 

.فيستا۲ فد وقت مالم سفرتي كرامين تاديكا دان سباڬيڽ

 فنشرح كانن دقتور سري سومفوف چيتفيرومسي داري يونيورسيتي فرينس اوف سوڠكال ) في إس يو

( )PSU(فطاني,مڠاتكن بهوا اين مروفكن سبهاڬين درفد فمبوكأن رواڠ كبودايأن يڠ ايڠين موجودكن 

 كران اكن مالهيركن كبهاڬيأن رعية.سام جوڬ سفرت فمبوكأن رواڠ فوليتيك كران اكن ممبواتكن رعية

.تراس أمان,بهاڬيا دان دافت ملڬاكن راس ستريس مريك

 فيهق يڠ مالكوكن ككراسن فرلو منيتيق براتكن ترهادف رواڠ تڠه اين يڠ اكن ممبوليهكن رعية “

 مڠاداكن اكتيويتي سوسيال,كرامين دان برتوكر۲ فندافت دان فيكيران.دمكين جوڬ فيهق كراجأن فرلو

.“ممبنركن سوفاي دافت موجودكن رواڠ اين دالم كاواسن

 سألين داري كڬياتن۲ كرامين دأتس,دالم ببراف تاهون كبالكڠن اين وجود فرنياڬأن كداي۲ ماكنن يڠ

 سماكين برتمبه دان لبيه كريتيف سرت مڽدياكن فلباڬي ماكنن۲ ترين بارو كفد فندودوق دفطاني

.دان يڠ لبيه فنتيڠ اي اداله حالل دان منفتي كهندق فلڠڬن تمفتن يڠ ماجوريتيڽ براڬام اسالم

 فڠاليسيس مليهت بهوا فندودوق تمفتن مڠيمدمكن تمفت دان رواڠ اونتوق اكتيويتي ممبلي بله

 دان مڠاداكن كڬياتن كرامين دان سباڬيڽ,سلفس سكين الم ترفقسا برادا دالم سيتوسي ترتكن دان

 كأدأن ايكونومي يڠ مروسوت مڽبب تمفت۲ ممبلي بله سفرت سوفرمركيت دان كداي۲ مودن سوكر

.ددافتي دان سديكيت سكالي بيالڠنڽ

ايكونومي اورڠ فطاني باڽق برڬنتوڠ كفد هرڬڬته

 دقتور عبدالقادير يوسف داري فرساتوان فنياڬ ماليو سمفادن سالتن,جوڬ مرڠكف فڠاره هوسفيتل

 سيروروس,جاال.مڽتاكن بهوا فنيڠكتن فمبوكأن كداي۲ ماكنن بارو اين بوكنله تندا بهوا ايكونومي دتيڬ

.والية اين ماكين بأيك تتافي سبنرڽ اي اداله كران ماكين راميڽ فڠنڬور

 فرنياڬأن كداي ماكن نمفق ماجو,فرنياڬأن كداي فكاين نمفق ماجو كران افبيل هرڬڬته جاتوه,اورڠ “

 رامي تيدق تاهو اف هندق دبوات اللو مريك ممبوك كداي فكاين دان كداي ماكنن اتو كداي تاليفون

 بيمبيت دان سباڬيڽ.فرنياڬأن۲ سفرت اين نمفق سنڠ دان موده فد اولڽ سرت ريسيكوڽ جوڬ راس

 رنده.تتافي سبنرڽ تيدق! كران فلڠڬنڽ ترباتس,فد فرموألنڽ موڠكين نمفق مريه دان ماجو تتافي فد

.“جڠكا ماس يڠ فنجڠ موڠكين ترفقسا ڬولوڠ تيكر

دالم بارو  بندا۲  مڠنڠهكن  براني  يڠ  اين  مودا  فڠاوسها۲  مموجي  عبدالقادير   باڬيمانفون,دقتور 

 فرنياڬأن ماكنن مريك كفد فندودوق فطاني.تتافي افبيل بيالڠن كداي۲ سفرت اين ماكين منيڠكت

 دان برتمبه,موڠكين فڠاوسها۲ اين جوڬ ترفقسا منريما ريسيكو ڬولوڠ تيكر كران ماكنن۲ اين بوكن

.ماكنن كبياسأن دان  بوكن ماكنن هارين اورڠ تمفتن

هرڬڬته كفد  برڬنتوڠ  باڽق  سالتن  سمفادن  والية  دتيڬ  ايكونومي  بهوا  مڠاتكن  عبدالقادير   دقتور 

.تراوتامڽ والية جاال يڠ تيدق اد ألوتن.افبيل هرڬڬته جاتوه,مك ايكونومي سچارا عمومڽ جوڬ جاتوه

IN-T-AF كداي كوفي ستايل هيفستر دفطاني

 كداي كويف “ اداله سبهاڬني درفد كهيدوفن اورڠ فطاين.كداي كويف دامل كمفوڠ,اي اداله متفت “

جوڬ اين  برسيمبڠ۲(.بودايا   ( فركارا  فلباڬي  مڠنأي  مريك  فندافت  بركوڠيس  اكن  اورڠ   دمان 

 .منجادي ساله ساتو باڬي اورڠ فطاين يڠ اكتيف تنتڠ فوليتيك

برتاهون۲ دبانكوك  تيڠڬل  تله  يڠ  مودا  أكيتيق  اورڠ  امفة  تردافت  برالكو؟افبيل  يڠ  اف   تتافي 

 الماڽ.اونتوق ممبوك سبواه كداي كوفي ددإيرة بندار الما فطاني.دالم ستايل هيفستر ) بنتوق

.)ممليهارا دان منجاڬ

 چوبا اونتوق منچيفتا دان منچاري كريندوان سواسان فردامين.نام كداي)In-t-af(كداي اين نامڽ

.اداله سوسونن حروف۲ فركاتأن بارو دالم فركاتأن فطاني IN-T-AF مڠڬونا حروف رومي يأيت

ارتي “ تردافت  كامي  دان  فطاني  سجارة  ممباچ  ساللو  دسيني.كامي  منتف  دان  تيڠڬل   كامي 

 فركاتأن فطاني يڠ برمقصودڽ بومي علماء.كامي فون ايڠين مڽمفايكن أيدينتيتي فطاني.تتافي

هجأن حروف  منوكر  فون  ناسيوناليس(.كامي  كبڠسأن)  كفد  منجوروسكن  لبيه  اين  حال   دالم 

.كات عزيزي يي چئ وي فميليق كداي “IN-T-AF  فركاتأن ايت منجادي نام

كإنداهن سني  سوك  ماليو  أكيتيق  اورڠ  بتولن.امفة  سچارا  الما,بوكن  دبندار  كداي   فمبوكأن 

 باڠونن۲ الما يڠ مڠڬابوڠكن سني بينا چينا دان بارات يڠ دكنالي سباڬي فڠاروه سينو- فوتوڬيس

.داري ماليسيا,يڠ مروفاكن تانه جاجهن بريتيش

ريكا فجابة  دان  ڬالري  ممبوكا  كوفي.اكن  كداي  ممبوكا  اونتوق  برفيكير  تيدق  مريك  اصلڽ   فد 

 بنتوق,كمدين ترڽات بهوا بوكا كداي كوفي بوليه منمفوڠ كوس سارا هيدوف دالم بنتوق فرنياڬأن

IN-T-AF لبيه درفد مڠونتوڠكن.مك اين تروس بوكا كداي كوفي

 بينأن دوا تيڠكة.تيڠكة باوه اونتوق فلڠڬن دودوق دلنتي.دبالكڠ تربوكا IN-T-AF كداي كوفي

 اونتوق فارا فلڠڬن بوليه مينوم كوفي دان مليهت فمنداڠن سوڠي فطاني.ادافون اتس منجادي

.سوراو اونتوق صالة

سودوت ساتو  الهيرله  مك  كسنين  دان  سني  بنتوق  دڠن  برمينت  ساڠت  اين  ڬاليري   فميليك 

 فاميران فوتو ) ڬمبر۲(.مريك مڠمبيل ماس ستاهون اونتوق مڠهياسي دان ممباڠون ڬاليري اين

.سهيڠڬ ماسيه سمفي كهاري اين

 كامي ايڠين ممبري اورڠ كمفوڠ مندافت كمودهن دان منريما تنتڠ كسنين. برموال دري يڠ “

 موده ددافتيڬمبر فوندق“ دڠن ملتقكن ڬمبر هيتم فوتيه فوندق اوليه “ أمفان ني ساتق“ اين

.اداله سيري يڠ فرتام دفاميركن دسيني

 اولهكران “ فوندق اداله سبواه سكوله,تمفت فنديديقكن اڬام دان اداله فوسة فرهيمفونن اورڠ

 كمفوڠ.ڬمبر اين منونجوقكن كإنداهن فوندق فد ماس دولو.ساي ايڠين مڠكاجي سموال فرانن

.سوسيال فوندق فد ماس دولو يڠ بيبس درفد كڬانسن.“ كات عزيزي

كداي دكمفوڠIN-T-AF ولوفون  كوفي  كداي  درفد  لبيه  دبندار  كوفي  كداي  سبواه   ممفوڽأي 

اتو لوار بندار,كيت دافت مليهت فلڠڬن داري بوزا,چينا دان ماليو دري كالڠن لالكي دان وانيتا.

.كباڽقكنڽ دري كالڠن جنراسي بارو

كداي تنتڠ  برفيكير  مريك  باڬيمان  دولو  جنراسي  دانIN-T-AF ستروسڽ  سڽوم  عزيزي   ؟ 

“.منجواب.“ جنراسي دولو مالو دان تيدق براني اونتوق دودوق

 افبيل هرڬڬته جاتوه مك كأدأن دان سواسان جوال بلي جوڬ تيدق الهير,كران سموا اورڠ موال مڠمبيل“

.“سيكف برجيمت چرمت.اوله ايت,كأدأن فرنياڬأن فد ماس سكارڠ هاڽ برادا دالم كأدأن برتاهن سهاج
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ผู้รับ

: سوارا هاتي کافس ڬربڠ

سکتيک کافس يڠ سوچي الڬي برسيه

دان سکتيک هيتم شهدو منچولقكن عاشيق دموكا دنيا

مرداکن يڠ لينا إنصافله دنيا توهن

دسيني نجيس مريبق دستيف بنوا

سامله ممباسهکن بايڠ ۲ ميمفي ڠري

دسيني فنتاي سجارە كروهڽ مروە تاڠن يڠ دهشة

دسيني اداله فريستيوا بنيه دندم

دسيني دندم اون يڠ مڠڬلفي مات هاتي مريک

اداکه کافس يڠ هيلڠ.. دنيا تق مڠرتي ؟  کران تق برايسي ؟

 اداکه فرکارا اين كتفي؟  کران دتڠه الٴوتن ماتي

دمان فون کيت برموال

 ڬاڬه سام لڠکه تياد فڠهالڠ

دسيني جنتوڠ دنيا موالٴيبرڬوڠچڠ

دسيني لڠکه ترتاهن داوجوڠ بندا

دسيني هاتي مناڠيس داکف مڠنڠ

دسيني هيدوفكو تق لوفوت دلوبڠ سيقسا

( سني اللڠ  (صبري أحمد


