
 رارد الرمحن واحد الضشخصية عبالتوصية بعدم االغرتار ب

    

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
اذتُد هلل زب ايعاملني أغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسدٙ ٫ غسٜو ي٘ ٚأغٗد إٔ 

 .ستُدا عبدٙ ٚزضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚضًِ
ؾٗرٙ ث٬خ ٚأزبعٕٛ ْكاطا َٔ صٛز ؾطٛم عبد ايسمحٔ ٚاسد  :أَا بعد

ٚاملباد٨ اإلْطا١ْٝ ٚايػسٜع١  ٚإذتادٙ ٚابتداع٘ يف ايدٜٔ ٚعدّ َبا٫ت٘ بايكٛاْني
ايسبا١ْٝ ٚإٕ أْػد ٚغ٢ٓ أيـ أيـ غٓا٤ يف اإلْطا١ْٝ ؾأعُاي٘ املطاد٠ هلا أنجس 
ٚأنرب ْٚكط١ ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايٓكاط تهؿٞ يتشرٜس غريٙ َٔ ٬َقات٘ ٚاإلمجاع 
ب٘ ؾط٬ عٔ تأٜٝدٙ ٚستبت٘ ؾٓعٛذ باهلل َٔ ذيو نتبتٗا ٚص١ٝ يٓؿطٞ َٚٔ اعتكد 

ٔ أًٖٞ ٚأصشابٞ َٚسٜدٟ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ با٫بتعاد عٓ٘ ٚعٔ يّف ٚأسبين َ
٘ ٛيطسٜكت٘ َٚراٖب٘ ٚأَجاي٘ ٚأْصازٙ ٚػٛؾا َٔ ايٛعٝد ايػدٜد ايٛازد يف ق

إذا ظورت البدع وسكت العامل فعميى لعنة اهلل »: ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
ؾص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘  «واملالئكة والناس أمجعني

 ًِ.ٚض
 فسادية قبن رئاستىأقوالى وأفعالى اإل

ضع٢ ٚساٍٚ ايؿتإ املرنٛز إٔ ٜهٕٛ ايهٓٗٛغ١ٝ دٜٓا زمسٝا يف ب٬دْا  .1
إْدْٚٝطٝا ٚإٔ ٜهٕٛ َرٖب ايػٝع١ َرٖبا َكسزا يف ايب٬د ٚنريو ايكادٜا١ْٝ 

إذا َٓعت  :إٕ ارتُٝين أنرب أٚيٝا٤ اهلل يف ايعصس اذتاضس ظ ٚقاٍ :املًشد٠ ٚقاٍ
سسن١ ايػٝع١ ؾطٛف ضتسى ايػعب يًُعاٖس٠ ضد اذته١َٛ َٚعًّٛ إٔ  اذته١َٛ

َرٖب ايػٝع١ ايرٟ اضتعٌُ ايجٛز٠ يف سسنات٘ َٓر تأضٝطٗا إىل َٜٛٓا ٖرا 
 .٫ٚ عذب ؾإُْٗا َٔ َٛيدات ايٝٗٛد ،نايػٝٛعٝع١
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ٚأبد٣ زأٜ٘ ايعًُاْٞ يف أٚا٥ٌ ايجُاْٝٓات بتػٝري ايتش١ٝ ادتاز١ٜ َٔ  .2
أْعِ صباسا أٚ  ،(Selamat Pagi) انٞهِ( إىل ض١َ٬ َؾاملطًُني )ايط٬ّ عًٝ

ا يًتش١ٝ اإلض١َٝ٬ نُا ٖٛ طبٝع١ نربا٤ٙ صباغ ايطسٚز إبطا٫ يًػسٜع١ ٚبػًط
 .ِ ايٝٗٛدٗٚز٩ضا٥٘ َٓ

از ٭ِْٗ اب املرنٛز: إٕ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ يٝطٛا بهّؿقاٍ ايهّر .3
  .ٚاإلض٬ّ يٝظ إ٫ تٛسٝدا ٚأػ٬قا نسمي١ ،َ٪َٕٓٛ بإي٘

ؾأٜٔ ايهؿس بادتبت ٚايطاغٛت؟ ٚأٜٔ اإلميإ ظُٝع ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني  :متق 
ٚامل٥٬ه١؟ ٚأٜٔ ؾسٜط١ ايصًٛات ارتُظ ٚايصنا٠ ٚادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل؟. ؾهٌ 
ٖرٙ ْؿاٖا ٚأبطًٗا املستد طُعا ؾُٝا بأٜدٟ ايصٗا١ٜٓ ٚا٭َريٜه١ٝ َٔ 

د٠ ٚغسٜع١ ٚأػ٬م عكٝ ;ؾاإلض٬ّ يف ٜكني املطًُني ايصادقني .ايد٫ٚزات
ٚيف ْعس  .محٝد٠ ْٚصٝش١ ٚدٗاد يف ضبٌٝ اهلل ٚادتٗاد يف ايعًِ ٚايعباد٠

/ بطازا نا٫عطٌ أٟ ختٌٝ َعبٛد ض٣ٛ اهلل ناب املرنٛز ٚعًُ٘ ٖٛ ايتؼّٝايهّر
Bethoro Koloًَه١ ايبشس ادتٓٛبٞطٚ ص/Nyi Roro Kidul،ٚاجملا١ًَ ٚايٓؿام َع  ص

ٌُبٌ َع ايػٝٛع ،ا٭دٜإ ا٭ػس٣  .َٚٔ بعد ١ٝ بديٌٝ أعُاي٘ املرنٛز٠ َٔ قب
ظ مجع١ٝ ايصًض بني ا٭دٜإ ايعامل١ٝ ٚٚقع ْٝصب٘ ايٝٗٛد ايصٗا١ٜٓ ز٥ .4

باضِ املطًُني ع٢ً ايصًض بني ؾًططني ٚإضسا٥ٌٝ َع َا ازتهبت٘ إضسا٥ٌٝ 
 .ضِٝٗا١ أزباملطتعُس٠ َٔ ايتكتٌٝ يعدد ٖا٥ٌ َٔ ايؿًططٝٓٝني املطًُني املػصٛ

ـّثِ ٚقـ بعد  ا ٚاضت٥٬ٝٗا ع٢ً َد١ٜٓ دا يطًطتٗإضسا٥ٌٝ َ٪ّٜ ز٥اضت٘ يف ص
  .أٚزغًِٝ

ضسا٥ًٝني َ٪ضط١ مشعٕٛ ؾريٜص بعاص١ُ ايٝابإ أضظ َع ا٭عٝإ اإل .5
( إٔ خيسز HMIٚقد طًب َٓ٘ بعد ز٥اضت٘ زابط١ ايطًب١ ادتاَعٝني اإلض٬َٝني )
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ّٞ ٭ٕ ٫ أمس٢ أٚ أتط٢ُ مبطًِ أسّب :ؾكاٍ ،َٔ امل٪ضط١ املًعٕٛ َٔ إٔ  إي
ب٘ يف ايص١ْٝٛٝٗ ٚؾكدإ ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً تعّص .٭ْٞ أسد َ٪ضطٝٗا ،أػسز َٓٗا

 .ٙ أقبض َٓ٘ ٫ٚ أػبحٖٚٛ ب٬ غو نؿس بٛاغ ٫ زّد ،اؾتؼازٙ باإلض٬ّ
ٚنإ ػطٝبا يف نٓٝط١ نسٜطنت دا٣ٚ مبا٫ْر َد٠ ط١ًٜٛ قبٌ  .6

 « َٛزداْٞادتٓساٍ بٝين»ٚنإ َداؾعا عٔ  ،ز٥اضت٘ دتُع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤
ٛى َتعاْٚا َع ادتٓساٍ تسٟ ايطؿاغ ايرٟ ضؿو دَا٤ املطًُني يف تاصتٛع ؾسُٜ

ٍّ ص٢ً اإلض٬ّ ْٚبٝ٘  ضٛتسٜطٓٛ َٚداؾعا عٔ أزضٜٛٓدٚ أمتًٜٛٚٛتٛ ايرٟ أذ
 .يف ٚاقع١ غٗري٠ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٚطًب  ،طًب َٔ اذته١َٛ إيػا٤ ايدزٚع ايد١ٜٝٓ يف املدازع اذته١َٝٛ .7
ٚطًب َٓٗا ؾتض ايع٬ق١ ايدبًَٛاض١ٝ َع  ،٠ اإلض١َٝ٬ ع١ْٝ٬َٓٗا َٓع ايدعٛ
 .سه١َٛ إضسا٥ٌٝ

اؾرت٣ ع٢ً اإلض٬ّ بأْ٘ يٝظ ي٘ ْعاّ يف أَس ايدٚي١ ؾًُا عازض٘  .8
ص٢ً اهلل عًٝ٘ نٓذٛع مجرب زمح٘ اهلل بإٔ ايٓيب جوهري عامل ايػٝؽ 
ب أقاّ دٚي١ إض١َٝ٬ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚداٖد ٚسانِ ٚضامل ٚساز ٚضًِ

أْا أقصد إٔ اإلض٬ّ مل ٜٓعِ نٝؿ١ٝ  :ا َٔ املٛضٛع١ٝقاٍ ؾازًّ ،املػسنني ٚايٝٗٛد
  .ْصب اإلَاّ

 غتإ بني َػسم َٚػسب ضازت َػسق١ ٚضست َػسبا 
ٚنرب أٜطا يف إدابت٘ ٖرٙ ؾإٕ اإلض٬ّ دعٌ طسٜك١ ْصب اإلَاّ ٖٞ 

أٚ بايعٗد  اتؿام أٌٖ اذتٌ ٚايعكد بأٟ ٚض١ًٝ نإ ذيو ا٫تؿام ضٛا٤ بايػٛز٣
 .ٚا٫ضتؼ٬ف إذا ٚاؾل زضا مجٗٛز ايػعب ٚنبازِٖ
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إٕ صاسب املهٝد٠ املدبس٠ يٛاقع١  :قاٍ اؾرتا٤ ب٬ ديٌٝ أٚ غب١ٗ ديٌٝ .9
ايربض ٚا٫غتٝاٍ املتُٗني بايطٗس يف باٜٛٚاعٞ املٓتػس٠ يف ٫ٜٚات أػس٣ ٖٛ 

س٥ٝظ سبٝيب ( اييت أيؿٗا ايKabinet Reformasiأسد أعطا٤ ايٛشاز٠ ايتذدٜد١ٜ )
 .(E S)ايرٟ أٍٚ سسٚف امس٘ 

إٕ صاسب املهس ٚايتٗٝٝر يف ٚقا٥ع ا٫غتباى ايط٬سٞ  :ٚقاٍ نريو .10
ؾهٌ  .Kبني املطًُني ٚغريِٖ يف أَبٕٛ ٖٛ ادتٓساٍ ايرٟ أٍٚ سسٚف امس٘ 
 .ٖرٙ ؾنت أغاعٗا ايسدٌ ٚاؾرتا٤ات تٛصٌ بٗا إىل قبض ايسٜاض١ يف ايب٬د

ٛيٞ ايس٥اض١ ٚاذته١َٛ ثِ قاٍ إٕ َٝػاٚاتٞ مل جيٛش يًُسأ٠ ت :قاٍ .11
 .تصًض يًس٥اض١ ٭ٕ ايعًُا٤ شتتًؿٕٛ يف صش١ تٛيٞ املسأ٠

 Bankأضظ ايبٓٛى ايسب١ٜٛ ايػعب١ٝ باضِ مجع١ٝ ايعًُا٤ مساٖا  .12
NUSUMA  َع إٔ مجع١ٝ ايعًُا٤ مل ت٪ٜد سٌ ايتعاٌَ َع ايبٓٛى ايسب١ٜٛ َٓر

 .َبدأ ا٫ستٝاط املطًٛب يف ايدٜٔتأضٝطٗا بٌ أٜدت سسَت٘ دسٜا ع٢ً 
ٕ ع٢ً ت٬عب٘ بدٜٔ اإلض٬ّ ٚاضتؼؿاؾ٘ بأسهاَ٘ ٖٚاتإ ايٓكطتإ تد٫ّ

 .ايكطعٝات ؾط٬ عٔ ايعٓٝات
)سصب ْٗط١ ايػعب( املؿتٛغ  PKB مساٙ أضظ سصب٘ ايعًُاْٞ ايرٟ .13

ْٚصب يس٥اضت٘ َطسٟ بٔ عبد ادتًٌٝ  ،دتُٝع أٌٖ ا٭دٜإ ز٥اض١ ٚإداز٠ ٚتأٜٝدا
ٚقاٍ  .ايرٟ ٖٛ ػسٜر داَع١ ضاتٝا ٚاداْا ايهسضتا١ْٝ ايها١ٓ٥ دٓٛب مسازاْر

إٕ سصب٘ َطتعد يًتعإٚ ٚاملػازن١ َع ايػٝٛعٝني ٚسسناتِٗ  :ٖرا امل٪ضظ
ٚؾع٬ أٜد سصب٘ إلزاد٠ امل٪ضظ ايك١ٜٛ ٚبػٝت٘ ايكص٣ٛ ارتا٥ب١ بإذٕ  .ايػٝٛع١ٝ

جملًظ  ٤25 ايكساز زقِ اهلل ؾتض ايطسٜل يًػٝٛعٝني ٚسصبِٗ ٚسسناتِٗ بإيػا
 .املاْع َٔ املراٖب ايػٝٛع١ٝ ع٬ُ ٚضٝاض١ 66ايػٛز٣ ايػعب١ٝ امل٪قت ض١ٓ 
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 أقوالى وأفعالى التخريبية
سٌ بعد ز٥اضت٘ املػ١َٛ٦ ايٛشازتني اإلع١َٝ٬ ٚايػ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ  .14

ٚبطبب إبطاهلُا ؾطدت أػ٬قٝات ٚضا٥ٌ ايص١ً بادتُاٖري بدٕٚ زقاب١ 
د٠ اذته١َٛ يًؿكسا٤ ٚاملطانني ٚٚقع اْعصاٍ املٛظؿني يف ٚاْتكصت َطاع

 .ايٛشازتني اْعصا٫ نًٝا
غري اضِ إٜسٜإ داٜا إىل اضِ ؾاؾٛا ٖٚرا ب٬ غو ٜجري اهل١ٜٛ ايكدمي١  .15

 .ا٭ٚىل املؼايؿ١ ي١ًٜٛٗ اإلْدْٚٝط١ٝ
ٖٚرا ايٛعد حيسى  (Referendum)ٚعد يػعب أغٝ٘ عل ا٫ضتؿتا٤  .16

 .تك٬ٍ ٚا٫ْؿصاٍ عٔ دٚي١ إْدْٚٝطٝا املٛسد٠إزادتِٗ ي٬ض
تسى املأضا٠ ايد١َٜٛ يف أَبٕٛ ظ َايٛنٛ ظ ٚؾٛصا املتطاٚي١ املد٣ ست٢  .17

ٜصداد عدد ايطشاٜا َٔ ايكت٢ً ٚادتسس٢ ػصٛصا َٔ املطًُني بايطًكات ايٓاز١ٜ 
 .َٔ بعض دٗاش ا٭َٔ )ايصًٝيب(

ايػػب ٚب٪ز٠ اهلٝاز  ادع٢ ٚاتِٗ ب٬ بسٖإ إٔ املطًُني ِٖ أصٌ .18
ٖٚرا ا٫تٗاّ ٜبعح غطب املطًُني يف مجٝع أضتا٤ إْدْٚٝطٝا  .ايٛاقع يف َايٛنٛ

 .إ٫ أتباع٘ املكًدٜٔ ي٘ تكًٝدا أع٢ُ ٚيٛ قادِٖ إىل ايٓاز
 66عاّ  25اقرتغ إبطاٍ ايكساز جملًظ ايػٛز٣ ايػعب١ٝ امل٪قت زقِ  .19

ٖٚرا  .َراٖب ايػٝٛع١ٝايرٟ َطُْٛ٘ َٓع اذتصب ايػٝٛعٞ اإلْدْٚٝطٞ ٚ
ا٫قرتاغ ٜطبب قٝاّ زابطات ذات أْػط١ هلا زٚا٥ض ايػٝٛع١ٝ ٚإَازاتٗا داػٌ 

 .ايػعب املصاب با٭شَات
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أذٕ َٕٚٛ َ٪متس غعب ؾاؾٛا ٖٚٛ بٗرا قد سسض غعب إزبٝإ ع٢ً  .20
 .ا٫ْؿصاٍ عٔ دٚي١ إْدْٚٝطٝا املٛسد٠

 ٚنأْ٘ بٗرا أقس إٔ (سسن١ أغٝ٘ ا٫ضتك٬ي١ٝ) GAMعكد املعاٖد٠ َع  .21
GAM ٘ٝايٛنٌٝ ايسمسٞ ٭ًٖٞ أغ ٖٛ. 

اْتػست يف عٗدٙ أْٛاع املؼدزات املؿطدات يًعكٍٛ ٚا٭ػ٬م  .22
ادتدٜد٠ َجٌ ايكطٝتني ايب٫ٛغ١ٝ ٚايرب١ْٜٛٝٚ  (KKNٚأْٛاع ايؿطادات املاي١ٝ )

 .ٚغريُٖا (BUMN,BPPN)ٚاإلضت٤٬ٝ ع٢ً اهل٦ٝات ايسمس١ٝ يًػ٦ٕٛ املاي١ٝ 
سطس سؿ١ً عٝد املطٝشٞ َستني َٔ بداٜتٗا إىل ْٗاٜتٗا ٚصسغ بإٔ  .23

ايٓصاز٣ إػٛت٘ ٚعػريت٘ ٚإٔ ن١ًُ املطٝض املرنٛز٠ يف ايكسإٓ َعٓاٖا 
( ٚإٔ ا٫ستؿاٍ ب٫ٛدت٘ ٚادب ع٢ً مجٝع املؿتدٟ َٔ ذْٛب ايبػسنسٜطتٛع )

أٌٖ ا٭دٜإ ايرٜٔ َِٓٗ املطًُٕٛ ٚأغٝا٤ أػس٣ تكػعس َٔ مساعٗا دًٛد 
 .مل٪َٓنيا

ٚصسغ يف أٚا٥ٌ ز٥اضت٘ بأْ٘ َٔ املعذبني مباٖامتا غاْدٟ ٚبسدٌ  .24
ايجٛز٠ ايػٝٛعٞ يف نٛزٜا ايػُاي١ٝ ٚبإٔ اذتل يٝظ يف دٜٔ ٚاسد ٚإٔ ا٭دٜإ 

ؾ٬ عذب إ  ( Sinkrestisme) ؾٗٛ َٔ أعٝإ َرٖب تٛسٝد ا٭دٜإ .َطت١ٜٛ
با يف زتًظ ٚاسد قبٌ نإ َػسَا بربْاَر دعا٤ زداٍ ا٭دٜإ مجاعٝا َست

 .ز٥اضت٘ ٚبعدٖا
ْؿح ايػا٥ع١ بايتبدٌٜ ايعاّ يهباز املٛظؿني يف اذته١َٛ ٖٚرا ٜ٪دٟ  .25

 .إىل إٜكاع ايؿت١ٓ بني أدصا٤ ايػعب اإلْدْٚطٞ ٚإؾطاد يع١ًُٝ احتادِٖ ٚا٥ت٬ؾِٗ
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ؾطٌ ايسس٬ت إىل ايب٬د َٔ غري سذ١ ٚاضش١ ٚدًٞ أْٗا تبرٜس  .26
 .شٜاز٠ ايػعب املٓهٛب ايطُا١ٜٚ ٚشٜاز٠ َٓاطل ايٓصاع٭َٛاٍ ايدٚي١ ع٢ً 

( ٖٚٛ بٗرا ٜكٟٛ َٓع١ُ اضتك٬ٍ Kejoraأذٕ بازتؿاع عًِ ايصٖس٠ ) .27
 .داػٌ غعب إٜسٜا داٜا (OPM) اؾاؾٛ

أٖإ ٚاضتؼـ ٚعازض اجملًظ ايٓٝابٞ ٚٚصؿ٘ بأْ٘ زٚض١ ا٭طؿاٍ  .28
ٚذنس إٔ ايًذ١ٓ ارتاص١ بايبشح عٔ ايكطٝتني ايب٫ٛغ١ٝ ٚايرب١ْٜٛٝٚ غري غسع١ٝ 

 .ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل سد٠ ايٓصاع بٝٓ٘ ٚبني اجملًظ ايٓٝابٞ
اتصٌ ػا٥ٓا بأزٜٓيت بٛزٚ ضٝتؿٛ )باعرتاؾٗا( قبٌ ايس٥اض١ ٚاضتٗإ بعد  .29

ت٘ بايكط١ٝ ٚقاٍ إْٗا قد َطت ٚاْكطت ؾٗٛ بٗرا ٜبح ٜٚٓجس دأب ارتٝا١ْ ز٥اض
 .ٚضا٥س ا٭ػ٬م ايؿاضد٠ ٚضط ايب٬د ٚاجملتُع املطًِ

أَس املتعاٖسٜٔ أَاّ داز ضٖٛازطا ظٓداْا دانستا إٔ ٜسَٗا باذتذاز٠  .30
ست٢ ٜٓهطس شدادٗا ٖٚرا ديٌٝ أْ٘ عدٚ يدٚد يٮسهاّ ٚايكٛاْني ؾط٬ عٔ 

 .ع١ اإلض١َٝ٬ايػسٜ
قاٍ َٔ غري تهؿس ٫ٚ ديٌٝ إٔ عددا َٔ ادتٓازٌٜ ادتُعٛا ببٝت يف  .31

 .غازع يٛتصٟ يف دًط١ ضس١ٜ إلطاست٘
 :نجري َٔ َطتػازٜ٘ ارتازدٝني اٚ نًِٗ ع٤٬ُ ايص١ْٝٛٝٗ َجٌ .32

Paul Volcker, Henry Kissinger (AS), Ulrich Catellieri (Jerman), Marc 
Vienot (Prancis), Lee Kuan Yew (Singapura), Nabuo Matsunaga (Japan), 
dan Saleh A. Kamil (Arab Saudi). 

 .مخط١ َٔ زداٍ املؼابسات اإلضسا١ًٝٝ٥ قد اضتكسٚا يف َكس ايس٥اض١ .33
(Istana Merdeka). 
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( ٚغسط١ ادتُٗٛز١ٜ TNIتدػٌ يف ادتٝؼ ايٛطين اإلْدْٚطٞ ) .34
تػاز٠ َع اجملًظ ايٓٝابٞ ٖٚرا ٜدعٛ إىل تٛتس ( َٔ غري اضPOLRIاإلْدْٚط١ٝ )

 .ايع٬ق١ ٚسد٠ ايٓصاع بني زداٍ املٓعُتني ايعطهسٜتني
تدػٌ يف ايكطا٤ َتذاٚشا يًشد بايت٬عب ٚايتٛط٧ َع أٌٖ بٝت  .35

دٓداْا )ضٖٛازطا( ٚأثسٜا٤ ايتذاز ايطٛد )ايػسٜسٜٔ( ٚنباز زداٍ ايدٚي١ يف 
أػس ع١ًُٝ اذتهِ ع٢ً ث٬ث١ َٔ ا٭غٓٝا٤ ( ضابكا Orde Baruٚايعٗد ادتدٜد )

ايطٛد ٚتدػٌ يف اضتك٬ي١ٝ ايبٓو اإلْدْٚطٞ ٚضتٔ ٫ ْصاٍ ْكٍٛ عس١َ ايؿٛا٥د 
 .ايبٓه١ٝ ٚإمنا ذنسْا ٖرٙ ايٓكط١ يتدٍ ع٢ً ؾكد ايٛط١ٝٓ يف ْؿظ ٖرا ايسدٌ

زؾض اػتٝاز ٚتٓصٝب أسد املسغشني يس٥اض١ احمله١ُ ايعًٝا ٖٚرا ب٬  .36
َٚعازض١ يكٛاْني ايب٬د ٚيف ايٓٗا١ٜ ٜ٪ػس ع١ًُٝ اذتهِ ع٢ً نباز  غو شتايؿ١

املٛظؿني يف عٗد ضٖٛازطا ضابكا ٚع٢ً ْؿظ ضٖٛازطا ٚاٌٖ بٝت٘ ٚضا٥س 
  .ا٭غٓٝا٤ ايطٛد

ادتُع َع تَٛٞ ضٖٛازطا يف ؾٓدم بٛزٚ بٛدٚز ٖٚرا ا٫دتُاع  .37
ا دٍ ع٢ً ذيو ٤ًَٞ بايتِٗ ٚايعٕٓٛ ايك١ٜٛ عصٍٛ ايت٬عب ٚايتٛاط٧ بُٝٓٗ

غُٛض قط١ٝ اػتؿا٤ تَٛٞ أٚ إػؿا٤ٙ نُا يف عٗد ضٖٛازطا يف أَس إٜدٟ 
 .تٓصٌٜ

وما أرسمناك إال  :اضتعٌُ ايٓصٛص ايػسع١ٝ ايد١ٜٝٓ نكٛي٘ تعاىل .38
بصسؾ٘ إىل َرٖب اإلسٝا١ٝ٥ أٚ اإلْطا١ْٝ ايرٟ ٖٛ إبطاٍ يٮَس  رمحة لمعاملني

ْٚؿٞ يًذٗاد يف ضبٌٝ  ،سٜع١ اإلض١َٝ٬ٚإيػا٤ يػ ،باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس
ٖٚٛ  «اإلنسان حمن اخلطاء والنسيان» :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِاهلل نكٛي٘ 

إن اهلل جتاوز لي عن أميت اخلطاء » :سدٜح َهرٚب َٛضٛع ٚايصشٝض ٖٛ
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َسٜدا بإٜساد ذيو اذتدٜح املٛضٛع عدّ  «والنسيان وما استكرهوا عميى
إقا١َ اذتهِ ٚايعكٛب١ عًٝ٘ ظسا٥سٙ ٚأْٛاع ظًُ٘  املطايب١ ايٓاع بأػطا٥٘ ٚتسنِٗ

ضبشاْو ٖرا بٗتإ ععِٝ ايًِٗ إْا ْربأ إيٝو مما صٓع ٖٛ ْٚعترز إيٝو مما صٓع 
 .أتباع٘ ٚأغٝاع٘

قاٍ بعد ص٠٬ ادتُع١ يف داػٌ املطذد إٕ قٛاْني ايب٬د اإلْدْٚط١ٝ  .39
ٚجترب ٚدسا٠٤ ع٢ً اهلل ئ تبدٍ ٚئ تػري إىل ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٖٚرا تهرب َٓ٘ 

ٚإٔ  :تعاىل ٖٚٛ ب٬ غو نؿس ظاٖس يٓا عًٝ٘ َٔ اهلل بسٖإ ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل
اسهِ بِٝٓٗ مبا أْصٍ اهلل إىل قٛي٘ دٌ غأْ٘ َٚٔ مل حيهِ مبا أْصٍ اهلل ؾأٚي٦و 

ٚقٛي٘ دٌ ، ؾأٚي٦و ِٖ ايؿاضكٕٛ –ؾأٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ  –ِٖ ايهاؾسٕٚ 
ٕ ست٢ حيهُٛى ؾُٝا غذس بِٝٓٗ ثِ ٫ جيدٚا يف ؾ٬ ٚزبو ٫ ٜ٪َٛٓ :ٚع٬

ٚاختر آي١ يطٝاضت٘ ٚختًٝد ضًطت٘  أْؿطِٗ سسدا مما قطٝت ٜٚطًُٛا تطًُٝا
تًكٝب ايهٝاٖٝني املكسبني عٓدٙ بكًب ايهٝاٖٝني ارتٛاص أٚ ايطُاٜٚني 
ٚإسذادِٗ ٚإعُازِٖ ٚايتُٜٛٔ يعٌُ قسا٠٤ ايكسإٓ مجاع١ ٚا٫ضتػاث١ يدعا٤ ي٘ 

ٖٚاتإ ايٓكطتإ تد٫ٕ  .ًط١ٓ ؾ٬ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًٞ ايععِٝبدٚاّ ايط
ع٢ً أْ٘ َٔ أنباز ايعاًَني مبرٖب ايٓؿام ٖٚٛ ػتٌ ايدْٝا بايدٜٔ َع أْ٘ ْاد٣ 

 .أْ٘ ٫ جيٛش اضتعُاٍ ايدٜٔ يف ايطٝاض١ نُا ٖٛ َكتط٢ ايدميٛقساط١ٝ ايعًُا١ْٝ
 إضسا٥ٌٝ ايدٚي١ ايػاصب١ ا ٚبنيطٝؾتض ايع٬ق١ ايتذاز١ٜ بني إْدْٚٝ .40

املعتد١ٜ ارتا١ٓ٥ يًهتب ايطُا١ٜٚ ٚيًكٛاْني ايدٚي١ٝ ايبػس١ٜ ٚأصس ع٢ً طُع٘ 
ايػدٜد يف ؾتض ايع٬ق١ ايدٜبًَٛاض١ٝ بني ايبًدٜٔ ؾاهلل ٜٓصسْا عًٝ٘ ٚع٢ً مجاعت٘ 

 .ايصٗا١ٜٓ ٚا٭َريٜه١ٝ ٚضا٥س أعدا٤ اهلل
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ع َا خيًط ب٘ ايطعاّ َصٓع ٜاباْٞ يصٓ)أسٌ َصٓٛعات أدٞ َْٛٛتٛ  .41
ٚقد تبني بٛاضط١ املعاٌَ اذتدٜج١ املعتد٠ إٔ ؾٝٗا َاد٠ د١ٖٝٓ  (يصٜاد٠ ايًر٠ ب٘

ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً أْ٘ َٓاقض يٮسهاّ ايكسآ١ْٝ ايكطع١ٝ غري َباٍ بٗا  .ػٓصٜس١ٜ
عًٝٗا ايكط١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ؾ٬ َبايػ١ إذا غبٗٓاٙ ببًػِ بٔ باعٛزا٤ ٫ٚ ْدزٟ أُٜٗا 

ْٝا ٚضتُد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ثبت زتًظ عًُا٤ إْدْٚٝطٝا ع٢ً أغد ستب١ يًد
حتسِٜ أدٞ َْٛٛتٛ ٚاملطًُٕٛ َع ٖرا اجملًظ يف ٖرٙ ايؿت٣ٛ ايداي١ ع٢ً ق٠ٛ 

 .اإلض٬ّ ٚٚدٛد اإلميإ ٚاذتُد هلل ع٢ً ْعُ٘
أْػأ َسنص إَطاى ا٭ش١َ يإلغساف ع٢ً أسٛاٍ ا٭َٔ ٚايطٝاض١  .42

ٚنريو  .١َ يًطًط١ نُا ٚقع يف عٗد ضٖٛازطاٖٚرا ب٬ غو إزٖاب ٚإدا
إذا قسز اجملًظ حترٜسٙ  َعص2001ؾٝربٚازٟ  1طأٚعد عٌ اجملًظ ايٓٝابٞ ّٜٛ 
ٖٚرا ب٬ غو عدّ َبا٠٫ َٓ٘  ( Referendum)ٚترنست٘ ع٢ً َسادع١ اذتل 

ٚزؾض ي٬تؿاق١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚنريو أٚعد بٛاضط١  1945يكٛاْني ايب٬د ا٭ضاض١ٝ 
ع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ عػد مجاٖريٙ املعاٖس٠ ٚملٛاد١ٗ سسنات زداي٘ يف مج

 .املٓتكدٜٔ ي٘ َٔ ايػباب ادتاَعني املٓادٜٔ بايتذدٜد ٚاإلص٬غ
٢ ٖٛ يف َكس ز٥اضت٘ بٛشٜس ايتذاز٠ اإلضسا٥ًٝٞ أػريا ٚيف أٍٚ ايتَك .43

ٚايتك٢ أٜطا ْا٥ب٘ يف  ،ز٥اضت٘ اضتكبٌ أٜطا ايٛؾد اإلضسا٥ًٝٞ يف غ٦ٕٛ ايتذاز٠
 .يط٬ٍ ٚاإلض٬ٍ ٖاغِ َصادٟ بايطؿري اإلضسا٥ًٝٞ بطٓػاؾٛزاا

ؾتؼًص َٔ ٖرٙ ايتكسٜسات اييت أنجسٖا يف ايطٝاضٝات َٓكٍٛ عٔ املطًطٌ 
إٔ ايسدٌ عبد ايسمحٔ ٚاسد طاؽ  «إغسام اٯؾام ايؿهس١ٜ»َٔ ْػس٠  26زقِ 

أغد َٔ ضابكٝ٘ ضٛنازْٛ ٚضٖٛازطا ٚطاغٛت َتهرب َتذرب ٜبطس اذتل أٟ 
ٜٚػُط ايٓاع أٟ حيكسٙ ٫ٜبايٞ باملطًُني ٫ٚبآزا٥ِٗ ْٚصا٥شِٗ ٫ٚ مبا  ٜدؾع٘
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أصابِٗ َٔ ا٭شَإ ٚايهازثات ٫ٚ با٭سهاّ ٫ٚ ايكٛاْني ٫ٚ با٭ػ٬م 
ٚاٯداب ٫ٚبدٜٔ اهلل ٚغسٜعت٘ ؾص٠٬ ادتُع١ ٚاملطادد يف ْعسٙ ٚعًُ٘ أي١ 

نتب َطايعت٘ أٜاّ غباب٘ ٚبًػين إٔ  .إلبعاد املطًُني عٔ غسٜع١ اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘
ٖٞ نتب نازٍ َازنظ  ( SMEP)ٚدػٛي٘ املدزض١ ايجا١ْٜٛ ا٭ٚىل اإلقتصاد١ٜ 

ٚيٝٓني ٚأَجاهلُا َٔ نباز ايػٝٛع١ٝ ؾكد زضؼت َراٖب ايػٝٛع١ٝ َٚباد٥ٗا 
ٚأؾهاز زداهلا ٚضػا٥ِٓٗ ٚأسكادِٖ ع٢ً املطًُني يف دَاغ٘ ٚقًب٘ ٚقايب٘ 

 .ٚاْتكػت ٚمتهٓت يف ؾ٪ادٙ ٚيب٘
إٕ طبا٥ع٘ َٔ ايهرب ٚايػدز ٚاي١ُُٝٓ ٚايتؿسٜل ٚعدّ املبا٠٫ بايٓؿٛع ٚ

ٚا٭َٛاٍ ٚإسسام ايبٝٛت ٚا٭غذاز ايها٥ٓات بأزصؿ١ ايػٛازع طٛاٍ مخطني 
نًٝٛ َرت بني باْدٚٚاصا ٚبني مجرب يف دا٣ٚ ايػسق١ٝ ٚإسسام املدازع 

٘ أتباع٘ َٚكًدٙ ايرٟ ؾعً (بٌ أسد املعاٖد ايطًؿ١ٝ ٚأسد َطادد اهلل)اإلض١َٝ٬ 
ٚأغٝاع٘ ٖٚٛ ٚأصشاب٘ مل ٜعٗسٚا تأضؿا ٫ٚ اضتٓهازا ع٢ً َا ؾعً٘ أتباعِٗ 
يتدٍ د٫ي١ ٚاضش١ ب١ٓٝ ع٢ً تعاِْٚٗ ع٢ً اإلثِ ٚايعدٚإ َع ايػٝٛع١ٝ بعد 
ؾػًِٗ يف ايتعإٚ عًُٝٗا َع سصب ايدميٛقسٜطٞ ايهؿاسٞ ايرٟ ضٝأتٞ يف 

 ((FORKOT, PIJAR & PRDيػٝٛع١ٝ ايٛثا٥ل أْ٘ َٔ املس١ٖٝٓٝ املٓط١ُ َع ا
  (PKB)ٚا٫غرتان١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايصًٝب١ٝ ٚسصب٘ 

 KOMPAS, (6 Jan 2001))يف دسٜد٠  (PKB) ٚقد نتب ايهاتب ايعاّ ذتصب٘
 (ORBA) عٔ ايدميٛقساط١ٝ اإلْدْٚٝط١ٝ إٔ ارتطس ايهأَ ٖٛ ْعاّ ايعٗد ادتدٜد

ض اضتعًُ٘ يف أٍٚ تطٛزٙ ٚأْ٘ ٫بد َٔ إشاي١ آثازٙ. َٚعًّٛ إٔ ٖرا املصطً
املُٓٛع يف ايعٗد ادتدٜد ٚايرٟ دعٌ عبد  (PRD )سصب ايػعب ايدميٛقساطٞ 
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 داػ٬ يف زتًظ إْدْٚٝطٝا اٯ١َٓ Budiman Sujatmiko  ايسمحٔ ٚاسد ز٥ٝط٘
(FID) . 

ٚاختر طسٜكا يطٝاضت٘ ايسا١ٖٓ إباد٠ ق٠ٛ ايعٗد ادتدٜد ٚأٌٖ بٝت دٓداْا ؾأَس 
إٔ ٜعًُٛا املعاٖس٠  (BANSER) ١ ايعًُا٤ بؿسق١ باْطسٖاأْصازٙ َٔ غباب ْٗط

أَاّ بٝت ضٖٛازطا ظٓداْا ٚأعط٢ املٓاصب ٚاملساتب املكسب١ عٓدٙ يعدد َٔ 
  :ايطٝاضٝني ايٝطازٜني َجٌ

Marsilam Simanjutak, Marjuki Darusman, Bondan Gunawan, 
Sarwono Kusuma Atmaja, dan Budiman Sujatmiko. 

د ايسمحٔ ٚاسد نإ ابٓا ستبٛبا يطٖٛازطا ٭ْ٘ َٔ ايدعا٠ يف َع إٔ عب
ّ ؾأٖد٣ ي٘ نسضٝا  1987عاّ  (GOLKAR)  اذت١ًُ ا٫ْتؼاب١ٝ إىل ايطبك١ ايعا١ًَ

يف زتًظ ايػٛز٣ ايػعيب َٔ قطِ ذيو اذتصب َٓر ذيو ايعاّ إىل عاّ 
1992.  

 
 

 .ٖع 1421ذٚ ايكعد٠  25نتب٘ ايؿكري إىل عؿٛ زب٘ بطازاْؼ 
  .مد جنيح بن ميمون زبريحم
 


