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ڤندهولوان
بوك��و برج�وـدول “ ج�أـوه ترڤنچي��ل تتاڤ�يـ تت��ڤ تي��دق ميستــري  :هوجــوڠ
تانهــ هولوكاڤـ�ق تهايلنــد “ مروڤاكــن حاصيــل ڤڽليديقــن يــڠ ممڤوڽــأي التربالكــڠ
ترماس��وق قاع�دـه دان الس��ن ي��ڠ اد هوبوڠــن ســچارا لڠســوڠ دڠــن مســأله ڤــرڠ
فيكيـ�رن يـ�ڠ برالكـ�و د كاواسـ�ن واليـ�ه سـ�مڤادن سـلاتن .
اي��ن ك��ران س��جق دهول��و ,ڤيهــق يــڠ برنيــة جاهــت اتــاو ڤيهــق الون
كراجـ�أن تلـ�ه مڠڬوناكـ�ن سـ�جاره اونتـ�وق موجودكـ�ن فهمـ�ن انتاڬونيسـ�تيك دڠـ�ن
چــارا مموتربلي�تـ دان منوكوــق – تمبــه فكتــا ســجاره اونتــوق موجودكــن
ڬمب��رن نيڬاتيفــ ترهــادڤ ڤيهــق كراجــأن دمــان كاالو مريــك يــڠ تيــدق
ممڤوڽــأي كفهمــن ســجاره منداڤــت معلومــت ترســبوت مريــك اكــن مــوده
ترڤداي�اـ دان ممڤرچ��أي ســڤرتي م��ان ڤروڤاڬنــدا ايــت والحــال حقيقــت ســبنرڽ
مســأله دكاواســن تيــڬ واليــه ســمڤادن ســاتن ايــت ممڤوڽــأي التربالكــڠ يــڠ
لبي��ه رومي��ت درڤ��د اڤ ي��ڠ دكتڠهك��ن اولي��ه ڤيه��ق الون كراج��أن اي��ت.
واالوباڬايماناڤ��ون سـ�بلوم ممهم��ي ح��ال ترسـ�بوت كيـ�ت ڤرلــو ترلبيــه دهولــو
ممهمـ�ي بهاــوا ڤــركارا يــڠ دكتڠهكــن اوليــه ڤيهــق الون كراجــأن ايــت ادالــه
ترڤيسـ�وڠ درڤـ�د فكتاسـ�جاره يـ�ڠ سـ�بنر.
دداڤتــي بهــاوا ايسوترســبوت ايالــه ڤرچوبــأن اونتــوق مڠتڠهكــن ڬمبــرن
ڤرتنتڠـ�ن سچــارا “ دوا ڤيه��ق “ دڠــن مرجوعكــن كفــد ڤرتنتڠــن انتــارا
كراجــأن ســيام دان كراجــأن فطانــي ســهاج ســهيڠڬ تــراس بهــاوا ڤيهــق يــڠ
برتنتڠــن ايــت اد هــاڽ ســيام دان فطانــي ســهاج دان تيــاد نڬــري ۲أليــن اتــاو
كــواس ۲بسـ�رألين يــڠ ت��وروت ترليب��ت  .كفهمــن ســڤرتي ايــن مڽببكــن مســأله
ڤرتليڠكهــن دان ســموا كروســقن يــڠ برالكــو بــراد دبــاوه تڠڬوڠجــواب نڬــري
س��يام س�هـاج –ڤ�رـكارا ايـ�ن مروڤاك��ن فهم��ن سـ�يري ڤرتاــم  .ســأين ممبينــا
موك سورت 6

فهمـ�ن ترســبوت ڤيهقــ الون كراج��أن جــوڬ چوبــا منچيڤتــا كجاديــن تمبهــن
كدالــم فكتــا ســجاره دمــان كجاديــن  ۲ترســبوت بوكــن كجاديــن ســبنرددالم
ســجاره يأيــت تيــدق اد بوقتــي جلــس بهــاوا كجاديــن  ۲ايــت برالكــو اي هــاڽ
دع��وأن سـ�هاج دم�اـن اي دچريت��ا دري مولوــت كمول��وت .ســاله ســاتوكجادين
ڤنتيــڠ يــڠ دچريتاكــن براولــڠ ۲كالــي ايالــه ايســو منبــوق اوتــوت بوكواللــي يــڠ
دكأيتكــن دڠــن ڤڤرڠــن انتــارا ســيام دان فطانــي ڤــد زمــان اول رتتانأكوســين
ســڤرتي يــڠ داڤــت دليهــت دالــم حاصيــل كاجيــن يــڠ برتاجــوق فكتــا منبــوق
اوت��وت بوك��و اللــي  “ :س��جاره لــوك س�يـام – فطانـ�ي “ يــڠ دتربيتكــن اوليــه
ڤوســت ڤڽليديقــن كڤلباڬايــن بودايــا دان اينوۏاســي سوســيال اينســتيتوت ڤڽليديقن
اســيا اونيۏرســيتي چواللوڠكــون دمــان ببــراڤ كســيمڤولن ڤنتيــڠ تلــه دبــوات
خصوصــڽ كتيــادأن بوقتــي برتوليــس ســماس يــڠ منونجوقكــن بهــاوا ڤاراتاونــن
دري فطان�يـ ي��ڠ دباوانأيكــ كبهاڬي��ن تڠــه دال��م ڤڤرڠ�نـ س�يـام – فطانــي يــڠ
برالكوڤــد زمــان رام ڤرتــام تاهــون ( 1789تاهــون  2329مڠيكــوت تقويــم
ب��وذا ) دباوانأيكــ دڠــن چ��ارا دتب��وق اوت��وت بوكوالليــ دڠ�نـ روت��ن  .اي
مروڤاكــن ســبواه چريتــا يــڠ دبريتاهــودري مولــوت كمولــوت ســهاج تنڤــا
س��بارڠ بوقت��ي ي�ڠـ بولي��ه دڤرچايأــي  .توجــوان اورڠ فطانــي دباوانأيــك ڤــد
كتيــك ايــت ادالــه اونتــوق منمبــه جوملــه ڤنــدودوق نــڬارا يــڠ بــارو تربنتــوق
سـ�باڬاي مڠڬنت��ي كراج��أن ايوتاياــ ي��ڠ تل��ه موســنه .اوليــه ايــت  ,ڤــارا تاونــن
يــڠ دباوانأيــك اونتــوق منمبــه جوملــه ڤنــدودوق ايــت هــاروس بــراد دالــم كأدأن
صيح�تـ س��مڤرنا بوك�نـ د چاچــت  -چدراكــن ســهيڠڬ اكــن منجــادي ببنــن مالــه
جــك دكاجــي دري ســڬي ڤراوبتــن كيــت منداڤتــي كات ڤوتــوس بهــاوا منبــوق
اوتـ�وت بوكوالليــ – س��فرتي ي��ڠ دڤرچاي�أـي ايتــ – جــك بنــر ۲دالكوكــن اكــن
مڽببكــن كرادڠــن دان كلمهــن اوتــوت بوكواللــي يــڠ اكــن ممبــاوا كڤــد كأدأن
ســاكيت يــڠ برتروســن دان كهيلڠــن ڤوڠســيڽ دمــان اكــن مڽببكــن كچاچتــن يــڠ
7
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بوكــن ڤــركارا يــڠ بأيــك اونتــوق تنــاڬ كــرج يــڠ دباوانأيــك باڬــي منمبــه جومله
ڤنــدودوق اونت��وق كراجـ�أن بـ�ارو .واالوباڬايمانڤــون ترداڤــت كمونكيــن بهــاوا
منبــوق اوتــوت بوكواللــي ايــت ترجــادي تتاڤــي اي دالكوكــن ترهادڤ سســتڠه
اورڠ بنــدوان يــڠ مــاون دمــان اي دالكوكــن ســباڬاي لڠكــه منچڬــه تاونــن يــڠ
ألي��ن سـ�ڤايا تي��دق مالكوكـ�ن كسـ�الهن ي��ڠ س��ام  .ايــن ڤــون ســقدر ســاتواندأين
كــران ماســيه بلــوم اد بوقتــي منونجوقكــن منبــوق اوتــوت بوكواللــي ايــت بنر۲
برالكـ�و .مانــاكاال كڤرچايــأن يــڠ ترســيبرلواس ايــت ادالــه مروڤاكــن حاصيــل
درڤــد ڤروڤاڬنــدا ڤيهــق الون كراجــأن يــڠ تيــدق ممڤوڽــأي بوقتــي كوكــوه ســرتا
برتنتڠ��ن دڠــن لوجيـ�ك س�جـاره  .بوليــه دكتاكــن بهاواايســو منبــوق اوتــوت
بوكواللــي ايــت ساتواوســها مموتربليــت فكتــا ســجاره دمــان دڠــن موجودكــن
ڬمبــرن كفهمــن ترســبوت ڤيهــق الون كراجــأن تلــه برجــاي منيوڤكــن ســماڠت
ڤرقومــن دكاوســن ســمڤادن ســاتن خصوصــڽ كڤــد ڬولوڠــن مــودا يــڠ تيــدق
اد اس��اس كفاهم��ن تنتڠــ فكتاس��جاره دوالي��ه ســمڤادن ســاتن  .مســأله ترســبوت
مڽببكــن كراجــأن بــراس بيمبــڠ دان برڤنداڤــت بهــاوا رعيــت د واليــه ســمڤادن
ســاتن خصوصـ�ڽ ڬولوڠــن مــودا ڤاتــوت منداڤــت علمــو ڤڠتاهــوان تنتــڠ
س��جاره ي��ڠ بت��ول .سـ�كورڠ ۲ڽ علمــو ڤڠتاهــوان يــڠ بتــول ايــت اكــن ممبنتــو
مڠورڠكــن كفاهمــن يــڠ ترڤيســوڠ عاقبــة دڤرالتكــن اوليــه كومڤولــن يــڠ
ايڠي��ن منيمبولك��ن ككاچــاون د والي��ه س�لاتن تهايلن��د  .لنتــرن كڤنتيڠــن مســأله
ترســبوت مــك اي تلــه ممبــاوا كڤــد ترلقســاناڽ كاجيــن ايــن دان دتربيتكــن
بوكــو “ ج��أوه برڤنچيــل تتاڤ��ي تت��ڤ تيـ�دق ميس�تـري  :هوجــوڠ تانــه هولوكاڤــق
تهايلن��د”  .واالوباڬايماناڤــون ســبلوم ايــن ڤوســت ڤڽليديقــن كڤلباڬايــن بودايــا دان
اينوۏاس��ي سوسيــال (ســجق كتيــك اي ماســيه مڠڬوناكــن نــام ســباڬاي ڤوســت
ڤڽليديقـ�ن اســام) اينســتيتوت ڤڽليديقــن اســيا اونيۏرســيتي چواللوڠكــون تلــه
ممبـ�وات كاجينــ اونتــوق منربيتكــن بوك��و ي��ڠ برج��ودول “ س�يـام – فطانــي
موك سورت 8

ددال��م كاوســن برورن��ا كالبـ�و  :اناليســيس ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون
 1909مســيحي” ڤدتاهــون  2558اوليــه ڤروفيســور مديــا دوكتــور شــوليڤون
ويرونهـ�ا دمـ�ان ايسـ�ي كندوڠـ�ن ڤنتيڠـ�ڽ داڤـ�ت دريڠكسـ�كن سـ�ڤرتي برايكـ�وت :
“ ....كبن��رن اي�تـ مروڤاك��ن حــال يڠــ تي��دق اكـ�ن مات��ي” مروڤاكــن ايــات
يــڠ كيــت ســموا كتاهــؤي دڠــن بأيــق تتاڤــي باڬــي مريــك يــڠ مينــت اونتــوق
مڠهيدوڤكــن ســجاره جــوڬ مڽــدري بهــاوا كبنــرن ســجاره مروڤاكــن حــال يــڠ
تي��دق سمس��تيڽ س�تـاتيك  .اي بوليــه براوبــه مڠيكــوت بوقتــي  ,كونتيكــس ,
ڤوسيســي ڤندڠــن  ,ڤندڠــن عالــم  ,ڤرينســيڤ نيــاي دالــم ســتياڤ كومڤولــن
مش��اركت ڤدسـ�تياڤ زم��ان  .اوليــه ايــت علموڤڠتاهــوان مڠنأي ســبارڠ ســجاره
ڤ��د زم��ان دهولـ�و تيــدق موڠكي��ن ددعــوا ســباڬاي كبن��رن ي��ڠ ڤالي��ڠ مطل��ق.
بوك�وـ ي��ڠ برج�وـدول “ ســيام-فطاني ددال��م كاوس��ن برورن��ا كالبـ�و  :اناليســيس
ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون  1909مســيحي تلــه مڠتڠهكــن كاوســن
برورن�اـ كالب��و ...انتاراڤوتيـ�ه دان هيت��م ...انت��ارا ڤيه��ق” ا “ دڠنــ ڤيه��ق “ ب”
ســباڬاي كاوســن يــڠ كيــت بوليــه دودوق برســام كموديــن مڠمبيــل معلومــت ,
علموڤڠتاهــوان ,بــواه فيكيــرن دان ڤراســأن يــڠ برســومبردرڤد ڤلبــاڬاي ڤيهــق
اونت��وق س��اليڠ برتوك��ر فيكي��رن “ سيــام-فطاني ددالــم كاوســن برورنــا
كالب��و” تيــدق منافيكــن ميمــوري تنتــڠ مــاس دولــو بأيــق باڬــي كراجــأن ســيام
ات��او رعي�تـ ماليــو فطانيــ ي��ڠ ڤرنــه دريكــود دان دكاجــي ســليديق ســبلوم
ايـ�ن .بهك�نـ بوك��و ايــن چوباــ ممب��وات هوراي�نـ اونتوــق “ ممبينــا كفهمــن دالــم
حــال  ۲يــڠ دراســاكن بهاواماســيه بوليــه اد ڤنجلســن بــارو اتــاو ڤنجلســن تمبهــن
باڬــي منجاديكــن ميمــوري دانتــارا كــدو ۲ڤيه��ق ايــت – دري ســڬي هوبوڠــن
– منجـ�ادي لبيـ�ه جلـ�س دان اكـ�ن ممبـ�اوا كڤـ�د كفهمـ�ن يـ�ڠ لبيـ�ه جلـ�س ترهـ�ادڤ
“ ديــري”  “ ,ڤميكيــرن”  ,دان “ كهندــق “ مريــك يــڠ برڤرانــن دالــم مڠڬرقكــن
سـ�جاره ڤـ�د مـ�اس لمڤـ�او.
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چي��ري خ��اص بوكـ�و “ ســيام-فطاني ددالم كاوس��ن برورنا كالبو  :اناليســيس
ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون  1909مســيحي “ ادال��ه ممبــوك – لواســكن
ســودوت ڤندڠــن دري ڤلبــاڬاي اســڤيك اونتــوق منليتــي هوبوڠــن يــڠ بوكــن
ســچارا ســاتوڤيهق دڠــن ســاتوڤيهق يــڠ أليــن يأيــت انتــارا كــواس ڤوســت دڠــن
كــواس تمڤتـ�ن ات��او ســيام دڠ��ن فطانــي  .مالــه اي مروڤاكــن چــارا منليتــي
هوبوڠــن كــواس دالــم بنتــوق برتينديــه دان برتيڠكــت  ۲ســڤرتي هوبوڠــن
سســام كــواس تمڤتــن  ,هوبوڠــن انتــارا كــواس  ۲تمڤتــن يــڠ برهمڤيــرن دان
هوبوڠــن دالــم ڤريڠكــت ســرنتاو ســڤرتي كاوســن ســمننجوڠ تانه ماليــو بهاڬين
اوتـ�ارا دان هوبوڠ��ن انتــارا نڬـ�ري دڠـ�ن نڬ��ري .اڤ يــڠ ترجــادي ڤــد ســاتو
ليڠكوڠ��ن اك��ن ممب��ري كس��ن تره��ادڤ هوبوڠ��ن ددال��م ڤريڠك��ت ي��ڠ ألي��ن .
دڠــن بڬينــي اكــن ممبوليهكــن كيــت مليهــت هوبوڠــن دان ڤرسليســيهن ددالــم
س��جاره بوكــن ح��ال انت��ارا “ ڤيه��ق ڤالك��و “ دان “ ڤيهقــ ي��ڠ دڤرالكوك��ن “ .
مالــه اي مروڤاكــن حــال يــڠ مليبتكــن باڽــق ڤيهــق دمــان ماســيڠ ۲اد ســتراتيڬي
دان ڤيليه��ن ترســنديري س��باڬاي “ ڤمأيـ�ن “ دان “ ڤنريمـ�ا “ دالــم ســاتو مــاس
دالــم سســواتو كجاديــن دمــان سســواتو كڤوتوســن يــڠ دامبيــل اكــن منجــادي
سـ�بب دان كسـ�ن ترهـ�ادڤ اوڠكايـ�ن ديناميسـ�مى سـ�جاره .
بوك��و “ سـ�يام – فطان��ي ددال��م كاوس��ن برورن��ا كالب��و  :اناليســيس ســجاره
هوبوڠــن ســبلوم تاهــون  1909مس��يحي” تلــه چوبا اونتوق منجواب ڤرســوألن
ڤنتيــڠ يــڠ دساســركن يأيــت منچــاري جالــن اونتــوق منچريتاكــن ديناميســمى
هوبوڠنــ انتارافطان��ي دڠـ�ن س��يام ي��ڠ براساس��كن ڤميكي��رن اورڠ ڤــد زمــان
دهولـ�و دان مڠاناليساــ اڤ يــڠ تلــه برالكــو دري كونتيكــس تڠڬڤــن دان بهــاس
اورڠ ڤ��د زم��ان دهول��و س��باڽق موڠكيـ�ن  .ڤنچريتــأن دبهاڬينكــن مڠيكــوت
ڤراوبهــن دالــم بنتــوق هوبوڠــن تتاڤــي بــراد دبــاوه تيمــا اســاس ڤرينســيڤ
اينتڬراســي كــواس يــڠ مروڤاكــن تكتيــك يــڠ دڬوناڤــاكاي اوليــه كراجــأن  ۲د
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اسيــا تڠ��ڬارا اونتـ�وق ممبين��ا كراجــأن .ايس��ي كندوڠ��ن بوكــو “ س�يـام – فطانــي
ددال��م كاوســن برورن��ا كالبـ�و  :اناليســيس ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون
 1909مس��يحي” اد  5بــاب دان دبهاڬيكــن كڤــد  3بهاڬيـ�ن  .بهاڬيــن ڤرتــام
ممبيچاراكــن اســاس تونجــڠ هوبوڠــن تراديســي بأيــق دري ســڬي بنتــوق دان
فكتورڤڠڬــرق (ب�اـب ڤرتاــم دان ب��اب كــدوا)  .بهاڬي��ن كـ�دوا ڤــوال (ب��اب كتي��ڬ)
منرڠكــن ڤروســيس ڤڠوكوهــن كــواس اوليــه ســيام يــڠ برالكوڤــد اول قــرون
ك 19 -اتــاو اول زمـ�ان رتتانأكوســين .ڤراوبهــن ترســبوت ادالــه عاقبــة درڤــد
“ كماهــوان “ دان “ چــارا “ دالــم ڤروســيس اينتڬراســي كــواس ڤميمڤيــن ســيام
تل��ه براوب��ه.
ح��ال اي��ن مڽببك��ن هوبوڠــن چ��ورق ك��واس ي��ڠ ڤرنــه وجــود د انتــارا فطاني
دان ســيام دالــم سيســتيم نــڬارا تانــه جاجهــن تيــدق داڤــت ممنوهــي تونتوتــن
كجادي��ن كتي��ك اي��ت  .مان��اكاال بهاڬي��ن ك 3 -اتــاو بهاڬيـ�ن تراخي��ر (ب��اب ك-
 4دان بـ�اب ك )5-اكــن منليتــي ڤراوبهــن كدودوقــن نڬــري ماليــو كڤــد توجــوه
بــواه واليــه دان مڠاناليســا هوبوڠــن انتــارا كراجــأن ســيام د بڠكــوق دڠــن 7
ب��واه والي��ه ڤ��د زم��ان رام��ا ك –  5يــڠ مروڤاكــن جڠــكا مــاس دمــان ســيام
مــوال مڠوبــه ســتروكتور كراجــأن بــارو اونتــوق مڠڬنتيكــن سيســتيم ڤنتدبيــرن
س��چارا ديسينتراليساس��ي برداس��ركن ڤميكي�رـن اال “ س��وزيرينتي “ منجــادي
ڤنتدبي��رن كراج��أن اال سينتراليساس��ي باڬ��ي مڠڬابوڠك��ن “ ح��ق “ دان “ كــواس
“ منج�اـدي “ ح�قـ برك�وـاس “ دڠــن س�بـنرڽ  .چــارا ڤڠهورايــن هوبوڠــن دالــم
ســتياڤ بهاڬيــن اد كرڠــكا ڤميكيــرن يــڠ دڬوناكــن اونتــوق مڠاناليســا دان
مڠهورايكــن سڤــرتي حـ�ال ي��ڠ بركأيت��ن دڠ��ن ڬيـ�و -ڤوليتيــك  ,ڤڤرڠــن  ,حــق
دان ڤڠڬون��أن ك�وـاس  .دســمڤيڠ ايــت  ,كاجيــن ايــن جــوڬ ممبــري ڤرهاتيــن
كڤــد فكتــور ۏاريــان اتــاو كــواس ڤڠڬــرق دري لــوار يــڠ ممڤڠاروهــي ديناميــكا
سـ�جاره درنتـ�او اسـ�يا تڠـ�ڬارا ڤـ�د سـ�تياڤ ايـ�را.
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كاجيــن اونتــوق ممبــوات بوكــو “ س�يـام – فطانــي ددالــم كاوســن برورنــا
كالبـ�و  :اناليســيس ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون  1909مسيــحي” تلــه
مڽدريك��ن كي��ت تنت��ڠ كڤنتيڠــن ممبــوات اناليســا دان تفســيرن ترهــادڤ دوكومن
اس��اس يــڠ ممرلوك�نـ كفهم�نـ ي��ڠ مندال��م تنت��ڠ چ��ارا هي��دوڤ  ,چورق سوس��يو-
بودايــا  ,كونســيڤ دان ڤندڠــن عالــم مريــك يــڠ منجــادي ڤميليــك دوكومــن اتــاو
ڤميلي��ك ميم��وري ايــت  .ڤــد ســودوت ايــن  ,كرجاســام انتــارا اهلــي اكاديميــك
 ,ڤاكرخصــوص بأيــق دري بهاڬيــن تڠــه دان كاوســن تمڤتــن ســرتا ڤاكــر دري
لـ�وار نـ�ڬارا ســاڠت برڬون��ا ترهاــدڤ ڤنمبهــن علمــو ڤڠتاهــوان دان كفهمــن ڤــد
م��اس اك��ن دات��ڠ .
اوســها اونتــوق منموكــن كونتيكــس كرڠــكا ڤميكيــرن اتــاو ڤندكتــن اونتــوق
ممهمـ�ي ڤرايسـ�تيوا ڤ��د مـ�اس لمڤ��او يــڠ ممڤوڽ�أـي دوابنتـ�وق ميم�وـري (ايڠتــن
ســجاره) يڠــ بربيذــا مروڤاك��ن متالم��ت ي��ڠ منچابرك��ن .اي بوكــن ســقدر
اونتــوق منجــواب ڤرســوألن مشــاركت دان نــڬارا ڤــد مــاس كينــي ســهاج
بهكــن اونتــوق توجــوان ڤنتيــڠ دالــم مڠمبڠكــن علموڤڠتهــوان ســجاره  ,ممبينــا
ڤرســوألن يــڠ اكــن ممبــاوا كڤــد ڤربينچڠــن اكاديميــك دان ڤڽليديقــن ســچارا
برتروس��ن دان ممبنت��وق ڤروســيس “ كنلــي ديــري كيــت دان كنلــي ديــري
مري��ك “  ,ممبــوك كاوســن برورنــا كالبــو ,تيــدق منافيكــن كوجــودن ميمــوري
س��جاره ي��ڠ برتنتڠــن  .ســباليقڽ كيــت ڤرلــو ممبــري كأوتامــأن لبيــه باڽــق
ترهــادڤ كــدوا ۲بنت��وق ايڠ��ن س�جـاره ايـ�ن  .ايـ�ن ك��ران چـ�ارا اورڠ ڤــد زمــان
س��كارڠ مڽمڤايك��ن ميم��وري تنت��ڠ س��جاره م��اس دول��و اك��ن منونجوقك��ن “
دي��ري” دان “كماه��وان” اورڠ ڤ��د زم�اـن س�كـارڠ دان اورڠ ڤــد زمــان ســكارڠ
اينل��ه ي��ڠ اك��ن مننتوكنــ ڤرجالننــ م��اس اك��ن دات��ڠ – بوكنــڽ ميمــوري ســجاره
ڤ��د زم��ان لمڤ��او .
موك سورت 12

واالوباڬايماناڤــون  ,اونتــوق مڠموكاكــن معلومــت ترســبوت كڤــد كومڤولــن
ساسرــن يــڠ مروڤاك��ن ڬولوڠ��ن م��ودا زمــان سكــارڠ مــك اي منجــادي ســبب
تيمبولـ�ڽ كڤرلوــان اونت��وق منربيتك��ن سبــواه بوك��و الڬ��ي يأي��ت “ جــأوه
ترڤنچيــل تتاڤـ�ي تي��دق ميستــري  :هوج��وڠ تان��ه هول�وـ كاڤ��ق سيــام “ د مــان
ايس��ي كندوڠنڽــ بركأي��ت راڤ��ت دڠـ�ن بوكــو “ س�يـام – فطانــي ددالــم كاوســن
برورن��ا كالبـ�و  :اناليســيس ســجاره هوبوڠــن ســبلوم تاهــون  1909مس��يحي”
ترســبوت اونتــوق مــوده دفهمــي دان ســمڤاي كڤــد اورڠ رامــاي ســرتا اونتــوق
مڠورڠكــن جــورڠ انتــارا ســبواه بوكــو يــڠ صيفتــڽ ســباڬاي حاصيــل ڤڽليديقــن
دڠـ�ن كومڤولـ�ن ساسـ�رن يـ�ڠ مروڤاكـ�ن ڬولوڠـ�ن مـ�ودا .
بوكـ�و برج�وـدول “ ج�أـوه ترڤنچي��ل تتاڤ�يـ تت��ڤ تي��دق ميســتري :هوجــوڠ
تان�هـ هولوكاف��ق تهايلنــد” مڠموكاكــن ايســو ۲ي��ڠ مروڤاك�نـ فكتــا س��جاره  .اي
دبهاڬيكــن كڤــد تيــڬ ايســو ڤنتيــڠ يأيــت
ايس��و ڤرت��ام  :ڤيهــق يــڠ برسليســيه ترهــادڤ ايسومســأله ســمڤادن ســاتن د
دالــم ســجاره ايــت بوكــن اد هــاڽ دواڤيهــق يأيــت كراجــأن ســيام دان كراجــأن
فطان��ي س��ڤرتي م��ان يـ�ڠ ڤرنــه دفهمــي  .بهكــن ڤرسليســيهن ايــت لبيــه روميــت
درڤــد ايــت كــران ترداڤــت باڽــق ڤيهــق يــڠ ترليبــت يأيــت ڤميمڤيــن  ۲نڬــري
تمڤت��ن بأي��ق اچي��ه  ,ڤاه��ڠ  ,م�لاك ات��او ڤڠواس��ا نڬ��ري فطان��ي س��نديري –
ايــن ترماســوق ســلطان دان ڤڠواســا يــڠ أليــن ســڤرتي ڬولوڠــن بڠســاون يــڠ
برڤرانــن ڤنتيــڠ دالــم ڤنتدبيــرن نڬــري  ,ڤربوتــن كــواس انتــارا نڬــري د بهاڬيــن
ســاتن ســمننجوڠ تانــه ماليــو دان ســلت مــاك دان ڤرسليســيهن اونتــوق
مربوــت ك��واس دكالڠـ�ن ڤ�اـرا ڤميمڤيــن فطانـ�ي  .ســموا ايــن مروڤاكــن فكتــور
ڤنتيــڠ دالــم ايســو مســأله ڤرتيكايــن يــڠ برالكــو اتــاو دڠــن كات أليــن  ,ســيام
هــاڽ مروڤاكــن ســاله ســاتو ڤمأيــن دانتــارا ڤمأيــن  ۲يــڠ أليــن  ,اي بوكــن
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واكيـ�ل توڠـ�ڬل دالـ�م ڤرسليسـ�يهن .
ايســو كــدوا ,هوبوڠــن انتــارا ســيام دان فطانــي بوكــن ســقدر هوبوڠــن اال
ڤرسليســيهن دان ڤڤرڠــن ســمات  ۲اكــن تتاڤــي ترداڤــت كڤنتيڠــن دري ســڬي
كدودوق��ن سـ�باڬاي نــڬارا جيـ�رن دس��مڤيڠ س�اـليڠ برڤــرڠ انتــارا ساتوســام أليــن
 .ڬمبــرن هوبوڠ��ن ي��ڠ ڤوســيتيف ســريڠ دابأيكــن اوليــه ڤيهــق الون كراجــأن
 .مريــك هــاڽ منكــن مســأله ڤرسليســيهن دان ڤڤرڠــن ســمات  . ۲لنتــرن ايــت
كيــت اك��ن نمڤ��ق هـ�اڽ ڬمبــرن بهــاوا ســيام دان فطانــي ايــت مروڤاكــن موســوه
ڤــرڠ  .والحــال مڠيكــوت فكتــا ســجاره كيــت داڤتــي بهــاوا ســيام دان فطانــي
ڤرن��ه برصحاب��ت دان منج��ادي راك��ن ڤرداڬڠ��ن ڤ��د بب��راڤ اي��را.
ايس��و كتي��ڬ  -ي��ڠ مروڤاك��ن ايس��و تراخي��ر -يأيــت ڤرسليســيهن انتــارا
ســيام دڠــن فطانــي مروڤاكــن ســبهاڬين درڤــد ڤرسليســيهن يــڠ ترجــادي عاقبــة
درڤــد ڤراوبه�نـ ڤوليتيـ�ك ڤريڠكتــ دني��ا .اي��ن ك��ران س��جق ڤ��د ق��رون ك20 -
تلــه وجــود كــواس بســربارو يــڠ مڠمبڠكــن ڤڠــاروه مريــك ماســوق ككاوســن
س�مـننجوڠ تان��ه مالي�وـ دان كاوس��ن سـ�مڤادن س�لاتن تهايلن��د ســكارڠ  .كــواس
بســر يــڠ برڤرانــن ڤنتيــڠ دالــم منچروبوهن دان منعلوقي تانه كاوســن ترســبوت
ايالــه ايمڤيرياليســمى ايڠڬريــس يــڠ ممڤڠاروهــي چــورق ڤرسليســيهن ســهيڠڬ
منجــادي ڤرسليســيهن يــڠ مليبتكــن باڽــق ڤيهــق يأيــت ڤدمــوالڽ اي مروڤاكــن
ڤرسليســيهن دالــم كالڠــن ســلطان ,كموديــن بركمبــڠ منجــادي ڤرسليســيهن
دانتاراكومڤول��ن ڤميمڤيـ�ن فطان��ي س�نـديري  ,ڤرسليس�يـهن انتاــرا ســيام دڠــن
فطانــي دان ڤرسليســيهن انتــارا كــواس بســر بــارت دڠــن كومڤولــن نڬــري ۲
ماليــو ددالــم ســمننجوڠ تانــه ماليــو  ,كاوســن واليــه ســمڤادن ســاتن تهايلنــد
س��كارڠ دان س��يام  .ســموااين مروڤاكن كروميتن مســأله دواليه ســاتن تهايلند
ي�ڠـ ماس��يه تـ�روس ممبـ�ري كس��ن ي�ڠـ برڤنجڠــن  .فكتــا ســجاره ترســبوت تلــه
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دهيمڤـ�ون ددال��م بوك��و برج�وـدول “ جــأوه ترڤنچيــل تتاڤــي تتــڤ تيدق ميســتري
:هوج�وـڠ تان��ه هولوكاڤقــ تهايلنـ�د” يــڠ ســأين دڤرســمبهكن دالــم بنتــوق بوكــو
اونتــوق تاتڤــن مريــك يــڠ ســوك ممبــاچ اي جــوڬ دڤرســمبهكن دالــم بنتــوق
“ اي – ب��وك “ ماللــؤي ســالورن اتــس تاليــن ســرتا د ريڠكســكن ڤرايســتيوا
ڤنتي��ڠ دال��م بنتــوق “ ڬاري��س مـ�اس” دالــم بنتــوق اينفوڬرافيــك ڬمبرتيــدق
برڬـ�رق .ســأين ايــت معلومــت دري بوكوايــن جــوڬ دڤرســمبهكن دالــم بنتــوق
اينفوڬرافيــك ڬمبــر برڬــرق دڠــن دبهاڬيكــن كڤــد  5ايڤيســود ســام  3مينيــت
اونتــوق س��تياڤ ايڤيســود.اي اكــن دســيبركن ماللــؤي ســالورن اتــس تاليــن
اونت�وـق ڤڠتاه��وان اورڠ عوــام .داخيــر بوكوايــن دســدياكن ڬمبــردان ايســي
كندوڠــن اينفوڬرافيــك برڬــرق ســباڽق  5ايڤيس��ود س��باڬاي چونت��وه.
كومڤولنــ ڤڽليديـ�ق بره��ارڤ به��اوا بوكوــ “ جــأوه ترڤنچيــل تتاڤــي تتــڤ
تي��دق ميس�تـري :هوجــوڠ تانـ�ه هولوكاڤ��ق تهايلنـ�د” ســرتا ســمواحاصيلنڽ يــڠ
بركأيتــن اكــن ســمڤاي كڤــد ســيكتور اورڠ عــوام ســلواس  ۲موڠكيــن دان اكــن
داڤ��ت ممبنت�وـ س��موا ڤيه��ق ممهم��ي فكتاس��جاره دڠ��ن بأي��ق.
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بنركه ڤونچا

ڤرداماين دان ڤرتليڠكهن
سيام – فطاني مروڤاكن حال يڠ بركأيتن دڠن
ايكونومي  ,كواس دان مرواه؟
جواڤنــڽ ادالــه دڠــن ممبــوات كاجيــن دان فمهمــن ترهــادڤ هوبوڠــن انتــارا دوابــواه
كراجــأن ايــن
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باب 1

مڠنلي تانه هوجوڠ هولو كاڤق تهايلند
برموالممهم��ي طبيع��ت  ,اص��ل – اص��ول دان ڤركمبڠ��ن سس��بواه كراج��أن.
بوليــه دكاتاكــن بهــاوا ســمننجوڠ تانــه ماليوترلتــق دأتــس جالــن ڤرداڬڠــن انتاربڠســا
يــڠ مروڤاك��ن اكتيۏيت��ي ايكونوم��ي ســباڬاي بان��در ڤالبوه��ن  .لوكاســي ســتراتيڬي
ڤنتيڠــڽ ايالــه ســلت مــاك يــڠ مروڤاكــن اللــوان ڤڠهنتــرن بارڠــن داڬڠــن ڤنتيــڠ
خصوص��ڽ ڤرداڬڠ��ن رمڤ��ه كن�ڬـارا چين��ا دان جڤـ�ون .اوليــه ايــت ســلت مــاك
منجــادي لوكاســي ڤنتيــڠ يــڠ ممبواتكــن ڤنــدودوق د كاوســن ايــت ڤــكا مڠنــأي
ڤرداڬڠــن رنتــس رنتــاو دان اي مروڤاكــن اللــوان يــڠ دڬوناكــن اوليــه چينــا اونتــوق
ممبــوك ڤاس��رن كتان�هـ بهاڬيـ�ن س�لاتن  .كاوســن ســمننجوڠ تانــه ماليــو ايــن ترلتــق
د أتــس اللــوان ڤرداڬڠــن انتارابڠســا يــڠ مڠهوبوڠكــن دنيــا بــارت دڠــن دنيــا تيمــور
ماللــؤي ألوتــن دان ڤلبــاڬاي ألوت ســڤرتي ألوتــن اينديــا  ,تلــوق بيڠــكل دان ألوت
چين��ا سـلاتن .اي��ن مڽببك��ن كاوس��ن اي��ن اد رام��اي ڤندات��ڠ اس��يڠ ي��ڠ مالوتي��ڽ .
كاوســن كڤــوالوان ماليــو مروڤاكــن كاوســن حاصيــل بومــي اوتــام يــڠ موجودكــن
باڽــق بانــدر ڤالبوهــن اتــاو بانــدر ڤرداڬڠــن ســڤرتي بانــدر تــاواي  ,بانــدر ماريــد ,
بان��در تاناواس��ري ,بان��در م�لاك دان باندــر فطانـ�ي .كاوســن مننجــوڠ تانــه ماليــو
تلــه مڠهوبوڠكــن چيــري كڤلباڬايــن داري ســڬي اورڠ  ,بارڠــن داڬڠــن  ,اڬام دان
كڤرچايـ�أن .
كدودوقــن ڬيوڬرافيــڽ يــڠ مروڤاكــن بنجــرن ڬونــوڠ دبلــه تڠــه مڽببكــن
ترجاديــڽ ســوڠاي ۲ي��ڠ مڠاليــر كألوت دان ترجاديــڽ كس�وـبورن  .تانــه لومڤــور
يــڠ برتينديــه  ۲دان مندڤنــڽ مڽببكــن تربنتــوق تانــه يــڠ مڠنجــور ســڤنجڠ ڤرسيســرن
ڤنتــاي  .سســتڠه كاوســن تلــه دڬوناكــن ســباڬاي تلــوق اونتــوق مالبوهكــن كاڤــل
يــڠ بأيــق ســڤرتي تلــوق شــومڤون  ,تلــوق ســوڠخال دان أليــن . ۲كاوســن
ڤرسيســرن ڤنتــاي ســبله بــارت مروڤاكــن ســومبر عالــم ســموال جــادي يــڠ ڤنتيــڠ
بردكتــن دڠــن ألوتــن اينديــا .ڤــارا ڤنداتــڠ انتارابڠســا داتــڠ برســيڠڬه اونتــوق
ممبلــي بارڠــن اتــاو منروســكن ڤرجالنــن كألوتــن اينديــا اتــاو ألوت چينــا.
مســأله اوتــام ڤــد ڤريڠكــت اول ايالــه اهلــي ڤاليــرن يــڠ تيــدق ماهيردالــم ڤرجالنــن
دڠــن كاڤــل اتاوكاڤــل مريــك تيــدق ممڤوڽــأي تيكنولوڬــي مــود ناوليــه ايــت ڤــارا
ڤاليرترڤقســا مڠڬوناكــن اللــوان منوجوكألوتــن اينديــا دڠــن باليــر مڽوســوري
ڤرسيســيرن ڤنتــاي داري چينــا ماســوق كڤرسيســيرن ڤنتــاي ويتنــام ماســوق كتلــوق
ســيام دان ستروســڽ ماســوق ككاوســن ســڬنتيڠ كــرا  ,كموديــن مرنتــس بنــوا دڠــن
اللــوان دارت اتــاو باليــر دڠــن كاڤــل اونتــوق ماللــؤي ســلت مــاك ماســوق كألوت
اندامــن  ,تلــوق بيڠــكل دان ألوتــن اينديــا .ايــن مڽببكــن تربنتوقــڽ بانــدر فالبوهــن دان
بانــدر ڤوســت ڤرداڬڠــن يــڠ ڤنتيــڠ ســڤرتي مــاك .
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فطاني
تانــه ددالــم ســمننجوڠ تانــه
ماليــو د بهاڬيــن ســاتن تهايلنــد
مروڤاكــن تانــه كراجــأن ماليــو
يــڠ ترلتــق دڤرسيســيرن ڤنتــاي
ســبله تيمورســمننجوڠ ماليــو

فطانــي ايالــه تانــه ددالــم ســمننجوڠ دبهاڬيــن ســاتن
تهايلن��د  .اي مروڤاكــن كراجــأن اورڠ ماليويــڠ ترلتق
د ڤرسيســيرن ڤنتــاي تيمــور ســمننجڠ  ,دأساســكن ڤــد
ق��رون ك 14 -مســيحي دان تــروس ككل ســهيڠڬ
كتاهــون  1786كراجــأن فطانــي مروڤاكــن كراجــأن
يــڠ برســتروكتور ڤوليتيــك يــڠ لوڠڬــر ,تياد كســاتوان
دان برڤچـ�ه سس�اـم سنــديري .ســريڠ كالــي كــران
كلمهــن دالمنــڽ تلــه ممبــوك ڤلــواڠ كڤــد ســيام دان
نڬــري ۲جيــرن يــڠ أليــن مڠهنتــر اڠكتــن تنتــرا
مري��ك اونتـ�وق ممرڠي��ڽ س��هيڠڬ منـ�ڠ .ستروســڽ
فطانــي دبهاڬيكــن كڤــد  7واليــه يأيــت واليــه فطانــي
واليــه نوڠچيــق واليــه ياريــڠ واليــه ســايبوري
والي��ه جاــال واليــه رام��ا دان واليهــ راڠي��ق .داري
ســڬي ڬيوڬرافــي ,كراجــأن فطانــي بربنتــوق تانــه
برلونجــور كســاتن ســهيڠڬ كهوجــوڠ ســمننجوڠ
تانــه ماليــو يــڠ ممڤوڽــأي تانــه رات ڤرسيســرن ڤنتــاي
ألوت تيموــر بردكت��ن دڠ��ن تل��وق ســيام  .ســبله
باــرت ڤوــال ترداڤـ�ت بنج��رن ڬون��وڠ يـ�ڠ ڤنتيــڠ يأيــت
بنجرــن ڬونـ�وڠ تاناواس��ري يـ�ڠ ڤنجـ�ڠ  .بهاڬيــن
ســمننجوڠ برهوبــوڠ دڠــن بنجــرن ڬونــوڠ ناكــون
سـ�ريتممارات دان سـ�نكاالخيري
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بارڠــن داڬڠــن دتانــه ماليــو اد ڤلبــاڬاي جنيــس ســڤرتي كربون
 ,امــس  ,بيج��ي تيمهــ دان ي��ڠ ڤنتي��ڠ ايالــه رمڤ��ه  .اوليــه كــران
كاوســن ايــن منجــادي ڤوســت ڤرداڬڠــن يــڠ ســاڠت دكهندقــي
اوليـ�ه ڤاسـ�ران انتـ�ارا بڠسـ�ا.
فطانــي مروڤاكــن بانــدر ڤالبوهــن ڤرداڬڠــن انتارابڠســا يــڠ
برفوڠس��ي س�بـاڬاي تمڤـ�ت برتوك�رـ بارڠــن  .ڤرجالنــن دڠــن
كاڤ��ل يــڠ ترڤقس��ا برڬنتــوڠ كڤــد موســيم دان اره تيوڤــن
اڠيــن مڽببكــن فطانــي مونچــول ســباڬاي ســبواه كراجــأن يــڠ
مروڤاك��ن س��اله ســاتو ڤوستــ ڤرداڬڠ��ن يـ�ڠ ڤنتيـ�ڠ.

كدودوقــن ڬيوڬرافيــڽ يــڠ مروڤاكــن بنجــرن ڬونــوڠ دبلــه تڠــه مڽببكــن ترجاديــڽ ســوڠاي ۲يــڠ مڠاليــركألوت دان
ترجاديــڽ كلمبڤــن  .تانــه لومڤــور يــڠ برتينديــه ۲دان مندڤنــڽ مڽببكــن تربنتــوق تانــه يــڠ مڠنجــور ســڤنجڠ ڤرسيســيرن
ڤنتــاي .سســتڠه كاوســن تلــه دڬوناكــن ســباڬاي تلــوق اونتــوق مالبوهكــن كاڤــل يــڠ بأيــق ســڤرتي تلــوق شــومڤون ,
تلــوق ســوڠخال دان أليــن ۲كاوســن ڤرسيســيرن ڤنتــاي ســبله بــارت مروڤاكــن ســومبرعالم ســموال جــادي يــڠ ڤنتيــڠ
بردكتــن دڠــن ألوتــن اينديــا .ڤاراڤداڬــڠ انتاربڠســا داتــڠ برســيڠڬه اونتــوق ممبلــي بارڠــن اتــاو منروســكن ڤرجالنــن
كألوتــن اينديــا اتــاو ألوت چينــا.

كدودوقنــڽ ســباڬاي لوكاســي ســتراتڬي ڤنتيــڠ اونتــوق
مســأله اوتــام ڤــد ڤريڠكــت اول اياله ڤاليــر يڠ تيــدق ماهيردالم
ڤرجالنــن دڠــن كاڤــل دان كاڤــل يــڠ تيــدق ممڤوڽــأي كلڠكڤــن
تيكنولوڬــي مــودن .اوليــه ايــت ڤــارا ڤاليــر ترڤقســا مڠڬوناكــن
اللــوان منوجــو كألوتــن اينديــا دڠــن باليــر مڽوســوري
ڤرسيســيرن ڤنتــاي داري چينــا ماســوق كڤرسيســيرن ڤنتــاي
ويتنــام ماســوق ككاوســن ســڬنتيڠ كــرا كموديــن مرنتــس بنــوا
دڠــن اللــوان دارت اتــاو باليــر دڠــن كاڤــل اونتــوق ماللــؤي
ســلت مــاك ماســوق كألوت اندامــن  ,تلــوق بيڠــكل دان
ألوتــن اينديــا .ايــن مڽببكــن ترجاديــڽ بانــدر ڤالبوهــن دان
بانــدر ڤوســت ڤرداڬڠــن يــڠ ڤنتيــڠ ســڤرتي مــاك.

برســيڠڬه دان ممبلــي بارڠــن داڬڠن مڽببكــن تربنتوقڽ
كومونيتــي ڤرداڬڠــن دكاوســن دوا بلــه ســمننجوڠ
تانــه ماليــو يــڠ ستروســڽ مڽببكــن تربنتوقــڽ اللــوان
ڤرداڬڠــن ألوت يــڠ ڤنتيــڠ  .ترداڤــت ڤوڤوالريتــي
دالــم ڤڠڬونــأن اللــوان كاڤــل ماللــؤي ســلت مــاك
اونتــوق كلــوار كألوت چينــا ســاتن يــڠ منجــادي
تيتيــق ڤرتمــوان اللــوان ڤرداڬڠــن انتــارا اينديــا دان
چينــا .حــال ايــن مڽببكــن كاوســن ســمننجوڠ تانــه
ماليــو داڤــت مڠهوبوڠــي دنيــا لــوار دان منجــادي
تاڤــق كــواس ســهيڠڬ تربنتوقــڽ ســبواه كراجــأن.
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ســجأوه ماناكــه كڤنتيڠــن ســمننجوڠ
تانــه ماليــو؟ مڠاڤاكــه اورڠ تيمــور
دان اورڠ بــارت ماهــو منعلوقــي تانه
درنتــاو ايــن؟
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باب 2

باندرڤالبوهــن دان كومونيتــي اوتــام ســڤنجڠ ســمننجوڠ تانــه
ماليــو
لوكاســي ڬيوڬرافــي دان كأدأن تانــه د
كاوســن ســمننجوڠ تانــه ماليــو يــڠ سســواي
اونتــوق ڤمبينــأن تمڤــت تيڠڬل مڽببكــن تربنتوقڽ
كومونيتيــ دكوــاال دس��ان سيــني .ڤمبنتوقــن
كومونيت��ي اد هوبوڠ��ن دڠ��ن ڤرڤيندهن ڤنمڤتن.

كومڤولــن اورڠ يــڠ برچاكــڤ بهــاس ماليــو تلــه
منــدارت دســبله بــارت ســمننجوڠ تانــه ماليــو
دان برتم��و دڠ��ن اورڠ ق��وم اوس��ترو -اســياتيك
يــڠ برچاكــڤ بهــاس مــون دكاوســن نڬــري
كـ�دح سـ�كارڠ.
ڤرداڬڠــن ألوت مروڤاكــن فكتــور ڤنتيــڠ
يــڠ مڽببكــن كومونيتــي دكاوســن ايــن ممباڠــون
دان براوبــه ســڤرتي ڤدتاهــون  1300مســيحي
 ,چين��ا تلـ�ه برڤ��رڠ دڠ��ن اورڠ ڬاســر دان اي
مڽببك��ن الل�وـان سوــترا – يــڠ مروڤاكــن اللــوان
ڤرداڬڠــن ڤنتيــڠ ســبله دنيــا تيمــور دان بــارت
تل��ه ترتوت��وڤ  .مــك اللــوان ألوت منجــادي
ڤيليهـ�ن اوتـ�ام يـ�ڠ أليـ�ن .

اوليــه ايــت ترجاديـ�ڽ ڤرتينديهــن ڤنــدودوق يــڠ
منديام��ي كاوســن اينــ س��جق زمـ�ان -برزمــان
ســڤرتي مــان ترداڤــت كســن ڤنــدودوق قــوم
نيڬريت��و  ,ڤن��دودوق ق��وم اوس�تـرالو -ميالنيســيا
دان دسوس��ولي دڠ��ن فن��دودوق ق��وم موڠولوي��د
يـ�ڠ برڤينـ�ده ككاوسـ�ن ايـ�ن.
اهلــي اكاديميــك ممڤرچايــأي بهــاوا
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بانــدر ۲ڤالبوهــن يــڠ تربنتــوق باڬــي منمڤــوڠ اللــوان ڤرداڬڠــن مڽوســوري ڤرسيســيرن
ڤنتــاي ســام اد ســبله تلــوق ســيام  ,ســمننجوڠ تانــه ماليــو دان ألوتــن اينديــا ســڤرتي بانــدر اوك
كيــاو  ,كراجــأن فونــن – يــڠ ترلتــق دكاوســن كــواال ســوڠاي خــوڠ برهمڤيــرن دڠــن ســمڤادن
انتــارا ويتنــام دان كمبوجــا

 .1بانــدر تونســون يــڠ موڠكيــن
مروڤاكــن كومونيتــي قــوم مــون
كاوســن ڤــوڠ تــوك  ,واليــه
كنچا نأ بــو ر ي
 .2بانــدر ڤنڤــن يــڠ ترلتــق دكاوســن
ســورتتاني .
 .3بانــدر تأكــوأل يــڠ موڠكيــن
مرجــوع كڤــد تأكواڤــا اتــاو كومونيتي
ڤوربــا دكاوســن بانــدر تــرڠ.
 .4بانــدر تمڤونليــڠ يــڠ دڤرچايــأي
بهــاوا اي ادالــه بانــدر ناخــون
ســر يتمما ر ت .
 .5بانــدر لڠكاســوك يــڠ كمودينــڽ
منجــادي فطانــي.

كومونيتــي  ۲دان بانــدر  ۲ڤالبوهــن ايــن مڽببكــن كومونيتــي تمڤتــن منجاليــن هوبوڠــن دڠــن دنيــا
لــواردان داڤــت منجانــا ڤنداڤتــن ســرتاداڤت ممبينــا تاڤــق كــواس يــڠ اخيــرڽ ممبوليهكنــڽ منجــادي
ســبواه نڬــري دســمڤيڠ منجــادي ڤوســت ڤنريمــأن دان ڤڠڬابوڠــن اڬام  ,كڤرچايــأن دان كبودايــأن.
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باڬايماناكه هوبوڠن لڠكاسوك دڠن فطاني؟
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باب 3

دري لڠكاسوك كفطاني

حكايــت تمڤتــن مروڤاكــن جواڤــن كڤــد هوبوڠــن ايــن .فطانــي منجــادي ســبواه
بانــدر يــڠ ممباڠــون دري ســبواه كومونيتــي ڤوربــا يــڠ برنــام لڠكاســوك .اي مروڤاكــن
بانــدر ڤالبوهــن ڤوربــا دالــم چاتتــن چينــا يــڠ دڤڠڬيــل « ليــڠ – يــا -ســو -شــيا «
دان دالــم سســترا جــاوا ,اي دكنليــى ســباڬاي نڬــري «كيرتيكامــا» لڠكاســوك ترلتــق
دكــت دڠــن نڬــري ڤاهــڠ مليســيا  .ڤــد مــاس كينــي اي برڬيوڬرافــي منجــادي تانــه
ســمڤيت ملونجــور كأره ســاتن هيڠــڬ كهوجــوڠ ســمننجوڠ تانــه ماليــو .ســبله تيمــورڽ
برســمڤادن دڠــن تلــوق ســيام دان ترداڤــت بنجــرن ڬونــوڠ تأناواســري دســبله بــارت
يــڠ برينتيتــن دڠــن بنجــرن ڬونــوڠ نأخــون ســريتممارت  ,ســنكاالخيري دان بنجــرن
 ۲ڬونــوڠ يــڠ أليــن دنــڬارا مليســيا.
بنجــرن  ۲ترســبوت مروڤاكــن ڤونچــا اصــل باڽــق باتــڠ ســوڠاي يــڠ مڠاليــر
ماللــؤي تانــه لمبــه دكاوســن ڤرسيســيرن ڤنتــاي يــڠ مڠاليركلــوار كتلــوق ســيام دســبله
تيمــور .حــال ايــن مڽببكــن ترجــادي ڤمندڤــن دكاوســن كــواال ســهيڠڬ تربنتــوق تانــه
تنجــوڠ دألوت دســمڤيڠ اومبــق اڠيــن يــڠ منيــوڤ ماســوق ڤاســير ۲دري ألوت كأره
ڤنتــاي يــڠ اخيــرڽ تربنتوقلــه تانــه ڬوســوڠ ملونجــور كألوت .بنجيــر تيــدق داڤــت
ســمڤاي كتانــه ڬوســوڠ ايــت .ايــن مڽببكــن كاوســن تانه ڬوســوڠ ايــت دجاديكن ســباڬاي
كاوســن ڤنمڤتــن .ڤمبنتوقــن تانــه يــڠ بلونجــور كدالــم ألوت مڽببكــن اي منجــادي تمڤــت
كاڤــل برالبــوه يــڠ بأيــق ســڤرتي تلــوق شــومڤون  ,تلــوق بنــدون  ,تلــوق ســوڠخال
دان كواالســوڠاي فطانــي .مانــاكاال كاوســن دســبله بــارت مروڤاكــن ســومبرعالم
ســموالجادي يــڠ ڤنتيــڠ .ڤــارا ڤداڬــڠ ألوت يــڠ باليــر د ألوتــن اينديــا مڠڬوناكــن تمڤــت
ترســبوت ســباڬاي تمڤــت بريحــت ســمنتارا منوڠڬــو اڠيــن مونســون .
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اللـ�وان ڤرداڬڠ�نـ ألوت تل��ه منج��ادي الل��وان يڠ ڤنتيڠ .ڤاليرن مڽوســور
ڤرسيســيرن ڤنتــاي دان مڽبرڠــي ألوتــن مڽببكــن تربنتوقــڽ باندرڤالبوهــن
ڤنتيــڠ دان ترچاتتلــه نــام لڠكاســوك ســباڬاي كومونيتــي ڤرداڬڠــن
باندرڤالبوهنــ ي��ڠ ڤ��د اصل��ڽ برفوڠس��ي “ مڠاج��ق” دان “مڠهوبوڠك��ن “
كومڤولــن ۲دالمــن يــڠ ممباواداتــڠ بارڠــن داڬڠــن اونتــوق برتوكــرن دڠــن
ڤداڬـ�ڠ  ۲اسيــڠ دس��بله ڤنت��اي ألوت بــارت .ايــر بنجيريــڠ تيڠڬيــڽ تيــدق
ســمڤاي ككاوســن تانه ڬوســوڠ مڽببكن اي دجاديكن ســباڬاي كاوسن ڤنمڤتن
 .ڤمبنتوقــن تانــه يــڠ بلنجــور كدالــم ألوت مڽببكــن اي منجــادي تمڤــت كاڤــل
ســيڠڬه برالبــوه دڠــن بأيــق ســڤرتي
تلــوق شــومڤون  ,تلــوق بنــدون ,
تلــوق ســوڠخال دان كواالســوڠاي
فطان��ي .ماناكاالبهاڬيــن بــارت ڤــوال
مروڤاكــن ســومبر عالم ســموالجادي
يـ�ڠ ڤنتيـ�ڠ  .ڤــارا ڤداڬــڠ ألوت يــڠ
باليردألوتــن اينديــا مڠڬوناكــن
تمڤــت  ۲ترســبوت ســباڬاي تمڤــت
بريحــت ســمنتارا منوڠڬــو اڠيــن
مونسـ�ون.
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اوليــه ســبب منجــادي لوكاســي
ســتراتيڬي ڤنتيــڠ دالــم ڤرداڬڠــن تلــه
ممبنتومنيڠكتكــن قدرڤڠهجرهــن اورڠ
رامــاي دري ڤلبــاڬاي قــوم .حــال ايــن
مڽببكــن ترجاديــڽ ڤڠڬونــأن كاوســن
برتينديــه

