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ު މަޢުލޫމާތ

ބަލިާއރު،  ޒަމާނަށް  ތަޢީުލީމ  ިމ  ނެތެވެ.  ަޝއްކެއް  އެއްވްެސ 

ުތަކެއް  ަޝރުޠ ިކބަިއގަިއވްެސ  ިޚދުމަތްތިެރންގެ  ިސޔީާސ 

ހުންނަންޖެހެއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް ިޢލީްމ ގޮތުން ކަންކަން ިނންމުމަށް 

ިވްސނާ ިމ ޒަމާނުގިައ ހަމައެކިަނ "އާަސީސ ތައީުލމުގެ ފެންވަރު" 

އްުސ  ބަލިައގެން  ިސފަކަމަށް  މަޤާމުތަކުގެ  ބޮޑިެތ  ފަނީްނ  އީެއ 

ހަދަިއގެން  ވިާޖބުކަމުގިައ  ބިައިތއްބުން  ގޮނިޑތަކުގިައީމހުން 

ކަމަކު ނުދާނެއެވެ. ނަީތޖާ ރަނގަޅެއްވްެސ ނޫނެވެ. އެ ފެންވަރުގެ 

ދައުލަތް  ދެން  ޙަވާލުކުރުމުން  ހުންގާނުތަށް  ިސޔީާސ  ީމހުންނާ 

އެނބުރޭގޮތިާއ ޤާނޫނުގެ ބާރުތައް ވަހުތާންވާގޮތް ރައިްޔތުން ދެކީެނ 

ވަރަށް ިހތާމައާއެކުގައެވެ. 

ިއްސވެ ިހނގިައގަތް ިފކުރާ ގިުޅފެން ފާހަގަކުރެވޭ ަޝރުޠުތަކެއް 

އެބަ ހުއްޓެވެ. ިމީއ މްުސިލމު ޤައުމަކަށް ބަލިައގެން އެކުލަވިައލެވޭ 

ަޝރުތަކެކެވެ. ިމީއ ކަމުގެ މިާހރުންގެ ިޚޔާލުތަކަށްވްެސ ބުރަވެގެން 

ިލްސޓުކުރެވޭ ަޝރުޠުތަކެކެވެ. ިމީއ ރާއްޖޭގެ ިސޔީާސ މްަސރަޙުގިައ 

ިރޢާޔަތްކޮށް  ނަީތޖާތަކަށް  ނުކުމެފިައވާ  އަޑުތަކިާއ  ިއިވފިައވާ 

ކަނޑައެޅޭ ަޝރުޠުތަކެކެވެ. ިމ ަޝރުޠުތައް ފެތީޭނ ިދވިެހންނަށެވެ. 

ިދވިެހރާއްޖެއަށެވެ. އިަދ ިމ ޒަމާނުގެ ޙާލަތަށެވެ.

ް މްުސިލމު ުސންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ީމހެއްކަމުގިައވުނ  -1

ހޭލުންތިެރވެ  ފަންނަށް  ިޢލީްމ  ޒަމާނުގެ  ތަޢީުލީމގޮތުން   -2

ް ފިައވުނ

ް ިއްސލީާމ ތަރިުބއްޔަތުގެ ިއމުގިައ ފާހެއް ހޯދިައފިައވުނ  -3

ިއްސލީާމ ަޝރީުޢ ދިާއރިާއން ތަޖިުރބާއެއް ނުވަތަ ިދރީާސ   -4

ް ފާހެއް އޮތުނ

ިދވިެހބަހުން ވާހަކަދައްކިައ މްަޝވަރާކޮށް އުޅުމުގެ ިރވިެތ   -5

ް އޫުސލު އެނިގފިައވުނ

އަތުން ިލޔުމިާއ ޒަމީާނ ޓެބުތަކުން ިލޔުމުގެ ކުޅަދާނަކަން   -6

ް ހުރުނ

ް ޤައުމިާއ ރައިްޔތުންނަީކ ކޮބިައކަން ދަނެގެން ހުރުނ  -7

ޤައީުމ ވަންތަކަމިާއ ޤައީުމ ލިޯބ ިހތުގިައ ިހނގާ ވަޠީަނ   -8

ް ީމހެއްކަމުގިައވުނ

ށް  ކަ ތަ ން ާނޫ ޤ ިއ  ާ އ ީސ ާސ އަ ނު  ާނޫ ޤ  ެ ގ ްޖޭ އ ރާ  -9

ް ހޭލުންތިެރވެފިައވުނ

ނަ  ން ދަ ދަ  ާ ކ ދަ ާ އ ިއ  ާ ތ ފަ ާ ޤ ަސ ިހ  ވެ ިދ  -10

ް ިދވިެހދިަރއެއްކަމުގިައވުނ

ހާލަތިާއ ރަށްރަށުގެ  ހިެދފޯދުމިާއ ރައިްޔތުންގެ  ޤައުމުގެ   -11

ް މެދުގިައވާ ގުޅުން އެނިގފިައވުނ

ް ިއޤިުތާޞީދ މަޢުލޫމާތު ހުރުނ  -12

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  ދެނެގަނެ  މުހުތާދުތައް  ރައިްޔތުންގެ   -13

ް ިފކުރުވިެރއަކަށްވުނ

ީމހުންގެ ޤަދަރިާއ ިޢއްޒަތް ިލިބފިައވުމާއެކު ޤާނީޫނ އިަދ   -14

ިދވިެހދީަރނޭްނވެ! ިސާޔަސތު ދްަސޮކްށ ޤައުމުގެ 
މްުސތަޤަުބލް ަބއްޓަްނޮކށްދެޭށވެ.

އާދަމް ޒިާހރު (ކުރިޮޅ) 

ަޖމާަޢުތެގ ަޙަބުރެގ 422 ަވަނ ައަދދާ ުގޅޭ...
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ް ޙައްދެއް ކަނޑައިެޅފިައވާ ކުށެއްނުކޮށްހުރުނ

ނުވުމިާއ  ބިެދފަިއ  މައަްސލައެއްގަިއ  ބަދުއަޚުލީާޤ   -15

ަޝީރޢަތްކުރިެވފިައނުވުން. 

ންނަ  ދަ ން  ރުދޭ ދަ ޤަ ާިއ ރާމ ުިތ ޙ ިއ  ް ށ ނަ ުން ކ ނެ އަ  -16

ް ީމހެއްކަމުގިައވުނ

ހިުރ ކަންކަން  ފިައދާ  ކަންކަމުގިައ އެންމެ  ކިުރމިަތވާ   -17

ް އިަމއްލަ ިފކުރުން ފާހަގަކުރެވޭނޭ ފެންވަރު ހުރުނ

ރައްކާކުރުމިާއ  ބެލެހެއްޓުމިާއ  ނޯޓުކުރުމިާއ  ކަންކަން   -18

ް އެކަންކަމާމެދު ބަހްުސކުރުމުގެ ޤިާބލްކަން ހުރުނ

ހަނދާން ހުރުމާއެކު ނަފުުސ އެމަގަށް ަޝއުޤު އުފެދުމިާއ   -19

ް ނަފާުސީނ ބިަލކަމެއް ނެތުނ

ށް  އެއަ ނެ  ދަ  ް ތ ާފަ ޤ ަސ  ެ ގ ު ުމ އ ޤަ ިއ  ާ ުމ އ ޤަ  -20

ް ިއޙިުތރާމްކުރުނ

ރައިްޔތުންގެ ަސޤާފަތިާއ އާދަކާދަ ިދރުވުން މިުހންމުކަމުގިައ   -21

ް ިހތިާއ ިސކުނިޑން ޤަބޫލުކުރުނ

އިަމއްލަ ނަފާުސިއ ޕީާޓގެ ޒީާތ ތަޢައުްސބަށް ބެލުމިާއ   -22

ް އެ ބިައގެ ކިުރއެރުމަށް އެކިަނ ނިުވްސނުނ

މަޤަުޞދުތައް  ޤަވިައދުތަކުގެ  އަމާޒުތަކިާއ  ޤާނޫނުގެ   -23

ޙިާޞލުކުރުމަށް މެނީުވ އެއްވްެސ ިޚޔާލެއް ފާޅު ނުކުރުން. 

ހުރުމާއެކު ގިައން ގަޔަށް އަރާފަދަ  ބުއިްދ ަސލާމަތުން   -24

ް ބައްޔެއްނެތުނ

ފިުރހަމަ ިޞއްޙަތެއްގިައ ހުރުން.  -25

ޑު  މަ ިޅ  ރު  ، ިރ ތެ ން މަ ޔަ ިކ  ް ށ ނަ ން ިރ ވެ  -26

ީމހެއްކަމުގިައވުން.

ހަމަ ކަށަވަރުން އެއްވްެސ ބަޔަކަށް ިއްސލީާމ މިަތވިެރ އޫުސލާ 

މިަތވިެރ  ީދނުގެ  ނެތެވެ.  އަރާމެއް  މަޙަުޝރުގެ  ިޚލާފުވެގެން 

ިޝޢާރު ިދރުވިައގެން މެނީުވ ކިުރއެރުމެއްވްެސ ނުމެ ނެތް މެއެވެ. 

ޚާއަްސކޮށް ިމ މްުސިލމު ދައުލަތުގިައ މްުސިލމުންގެ އާަސްސ 

އްަސލަކަށް ނުބަލިައ ނުވާނެއެވެ. ޚުދު ހުޅަނގުގިައވްެސ ިގނިައން 

ިހންގިައފިައވާ ރަނގަޅު އެންމެހާކަމީަކ މްުސިލމް އޫުސލެވެ. 

ކިުރންވްެސ  އެހެންކަމުން  މްުސިލމުންނެވެ.  ީކ  ިދވިެހންނަ

ދަންނަވިައިލ ފަދިައން މްުސިލމުންގެ ހަރުދަނާ ިސޔީާސ އަމުރު 

އެބައޮތެވެ. މިަތވިެރ ވީަޙގެ އަމުރުގިައ އެއްކަމެއްވްެސ ދޫވެފިައ 

އާޔަތުގިައ  ވަނަ   123 ޫސރަތުގެ  ޠާހާ  އެކަލާނގެ  ނެތެވެ. 

ا  يعً مِ جَ ا  نْهَ مِ ا  بِطَ اهْ އެކަލާންގެ ވީަޙކުރައްވިައފިައވެއެވެ. "قَالَ 

نِ  فَمَ دًى  هُ نِّي  مِّ م  يَأْتِيَنَّكُ ا  إِمَّ : فَ وٌّ  دُ عَ ضٍ  لِبَعْ مْ  كُ ضُ : بَعْ

ٰى [٢٠:١٢٣] މާނަީއ "އެކަލާނގެ  قَ لُّ وَالَ يَشْ ايَ فَالَ يَضِ دَ اتَّبَعَ هُ

وحىކުރެއިްވއެވެ. ިތޔަދެކަނބަލުން އެކުގަިއ ުސވަރުގިެއން 

(ިބމަށް) ފިައބިައވަޑިައގަންނަވާށެވެ! ިތޔަބިައީމހުންގެ އެއްބަޔަކު 

ފަހެ،  حالގައެވެ.  ކަމުގިައވާ  عداوةތިެރން  އަނެއްބަޔަކަށް 

ތެދުމަގެއް  ިތޔަބިައީމހުންނަށް  حضرةން  ިތމަންރްަސކަލާނގެ 

تبع ތެދުމަގަށް  ިތމަންރަްސކަލާނގެ  ދެން  އަތުވެއްޖެނަމަ، 

މަގުފުރިެދގެނެއް  އީެމހަކު  ފަހެ،  (ދަންނާށެވެ!)  ވެއްޖީެމހާ 

ނުދާނެތެވެ. އިަދ އަބާއްޖަވިެރއެއްވްެސ ނުމެވާނޭމެއެވެ. (ީކިރިތ 

ޤުރުއާނުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010) 

މަގު ފުރިެދގެން ިމދީަނ، އިަދ އެ ބައެއްގެ މެދުގިައ މައަްސލަތައް 

ިމިނވަންކަމުގެ  ޤާނޫނިާއ  ހަދާ  އަށް  އިަމއްލަ  ޖެހީެނ  ިމ 

ނޫން  ިއްސލާމީްދން  ހުޅަނގުގެ  އިަދ  ހުރެއެވެ.  ިޝއާރުތަކާ 

ިހންގަން  ޖަމާޢަތަށް  މްުސިލމު  ިމ  ިފކުރުތައް  ީމހުންގެ 

ހަދިައގެން އިުނވެފިައވާ އިުނވުންތަކާ ހުރެއެވެ. ީވމާ ިދވިެހންގެ 

ިކބިައގިައ  ީލޑަރުންގެ  ިސޔީާސ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ިސޔަާސތު 

ހުންނަން  ޤިާބލްކަން  ދަތުމުގެ  ީދީނ ިމ މިަތވިެރ އޫުސލުތައް 

ިޢލްމުވިެރ  ިހފިައގެން  އަމުރުތައް  ިމ  އިަދ  ޖެހެއެވެ.  އެބަ 

މްުސިލމުން އަންނާނޭކަންވްެސ ޤަބޫލުކޮށް އެ ބަޔަކަށް ިއޙިުތރާމް 

ކުރަންޖެހޭކަންވްެސ އެބަ އެނގެއެވެ. 

هللا ުސބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޔޫންުސ ޫސރަތުގެ 57 ވަނަ އާޔަތުގިައ 

ު މަޢުލޫމާތ
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مِّن  ةٌ  ظَ وْعِ مَّ م  اءَتْكُ جَ قَدْ  النَّاسُ  ا  َيُّهَ أ "يَا  ވީަޙކުރައްވައެވެ. 

 [١٠:٥٧] نِنيَ  مِ ؤْ لِّلْمُ ةٌ  مَ وَرَحْ ى  دً وَهُ ورِ  دُ الصُّ فِي  َا  ملِّ اءٌ  فَ وَشِ مْ  رَّبِّكُ

މާނަީއ "އޭ ީމްސތަކުންނޭވެ! ިތޔަބިައ ީމހުންގެ ވިެރރްަސކަލާނގެ 

حضرةން ިތޔަބިައީމހުންގެ ގާތަށް وعظއަކިާއ، ިހތްތަކުގިައވާ ބިަލތަކަށް 

شفاءއަކިާއ، مؤمنތަކުންނަށް ތެދުމަގަކިާއ، رحمةއެއް އަތުވެއްޖެކަން 

ކަށަވަރެވެ. (ީކިރިތ ޤުރުއާނުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010)

އީެއ  ދެންނެވުމުން  ރަޙުމަތޭ  هللاގެ  ިކޔުންތިެރންނޭވެ.  ލޮބުވިެތ 

ިމީއިނކަމިެތ  ގޮތުން  ަޝރަޙިައގެ  ނޫނެވެ.  ލަފުޒެއް  އާދިައގެ 

ިވްސނުމެއްވްެސ ނުމެ ނޫންމެއެވެ. ީވމާ ޤައުމަށް ިލިބފިައވާ ިމފަދަ 

މިަޖީލހަކަށް  ހަދާ  ޤާނޫނު  ހަމައެކިަނ  ބަޔަކު  ނުއެނގޭ  ކަންކަން 

ކަމެއްކަމުގަިއ  ފުށުންޖެހޭނޭ  ކަންކަން  ޤައުމުގެ  ލުމަީކވްެސ 

ިކބިައން  ހަތުރުންގެ  ިއްސލީާމ  ނަމަވްެސ  ނުވާނެއެވެ.  ނީޫނ 

ިއލީާހ ޤާނޫނަށް  ިލިބގަނެ، އީެއ މްުސިލމުންގެ  ިޚޔާލިާއ އަޑުތައް 

ނުފެތޭކަމެއްކަމުގިައިވޔްަސ ިމ މްުސިލމުންގެ ދްުސތޫރަށް ފައްތަން 

އުޅީެނ ިސޔަާސތު ނުދަންނީާތއެވެ. 

ُوتُوا  أ ينَ  الَّذِ ِلَى  إ تَرَ  َلَمْ  هللاގެ ވީަޙގިައ ިނާސޫސރަތުގިައވެއެވެ. "أ

ينَ  لِلَّذِ ولُونَ  يَقُ وَ وتِ  اغُ الطَّ وَ ِبْتِ  بِاجلْ نُونَ  مِ يُؤْ تَابِ  الْكِ نَ  مِّ يبًا  نَصِ

بِيالً [٤:٥١] މާނަީއ "ފޮތުގެ  نُوا سَ ينَ آمَ نَ الَّذِ ٰى مِ دَ َهْ ءِ أ الَ ؤُ رُوا هَٰ فَ كَ

ތެރިެއން ބައެއް އެއުރެންނަށް ިލބުނު ީމހުން، ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައެއް 

ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ އެއުރެން ބުދަށިާއ، شيطانއާޔަށް إميانވެއެވެ. 

ިތިބ  ބުނެތެވެ. إميانވެގެން  އިަދ، كافرިވ ީމހުންނަށް، އެއުރެން 

ީމހުންނަށްވުރެން، ިމބިައީމހުންނަށް ތެދުމަގު ިލބުން ބޮޑެވެ. (ީކިރިތ 

ޤުރުއާނުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010)

ކޮބަިއތޯއެވެ.  އަްސލަީކ  ބަީލގެ   ޭ ޖެހ ިމ  ޤައުމަށް  ިމއަދު 

ިވްސނަވާށެވެ.  ދެން  ީކއްވެތޯކަން  ިމޖިެހގީަތ  ިސޔީާސކެނަްސރު 

އަތުގިައ  ހީުރީތ، އީެމހާ  ީމހަކު  ތާކު  ހަމަ  ދެންވްެސ ިއްސލާޙުވެ 

ބަޔަކު  ބީުނީތ  ީމހަކު  ބާރުވިެރ  ފިައާސވިެރ  ހީުރީތ،  ފިައާސ 

ވީާނ  އޭރުންވްެސ  ނުވަޑުވާށެވެ.  ތަޚުތެއްގިައ  ިސޔީާސ  ނަގިައ 

އޭގެތެރިެއން  ތެރިެއންނެއެވެ.  ހުށަހެޅީޭމހުންގެ  މަގަށް  ގެއްލުމުގެ 

ިސޔީަސ މުފައިްކރުން ދަންނަ ީމހުނީްނ، ބުއިްދވިެރންނަީކ، ީދނިާއ 

ދަންނަ ީމހުންނަީކ ހެޔޮލަފާ  ފަންނުވިެރން  ިއްސކޮށް  ޤައިުމއްޔަތު 

ީމހުންކަމުގިައ ނީޫނ ނުވާނެއެވެ. هللا ވީަޙކުރައްވިައފިައވެއެވެ. 

رُوفِ  َعْ بِاملْ ونَ  رُ يَأْمُ وَ َيْرِ  اخلْ ِلَى  إ ونَ  عُ يَدْ ةٌ  أُمَّ مْ  نكُ مِّ ن  لْتَكُ "وَ

 [٣: ١٠٤ ] ونَ  لِحُ ُفْ ملْ ا مُ  هُ لَٰئِكَ  ُو أ وَ ޠ  رِ  ُنكَ ملْ ا نِ  عَ نَ  وْ يَنْهَ وَ

(އާލް ިޢމްރާން ޫސރަތުގެ 104 ވަނަ އާޔަތް) މާނަީއ" ހެޔޮކަމުގެ 

މަގަށް ގޮވާ، އިަދ ހެޔޮކަންތަކަށް أمرކުރާ، އިަދ ނުބިައކަންތައް ނީަހކުރާ 

ބަޔަކު ިތޔަބިައީމހުންގެ ތެރިެއން ވާހިުށކަމެވެ! އެއުރެންނަީކ ހަމަ، 

ތަރުޖަމާ  ިދވިެހ  ޤުރުއާނުގެ  (ީކިރިތ  ީމހުންނެވެ.  ިދންނަވާނޭ 

(2010

ިނންމިައލަމުން:

އަޚުވަންތަ  މުޥިާޠނުންނޭވެ.  ޤައުމުގެ  ދަިރންނޭވެ.  ލޮބުވިެތ 

ޤައުމިާއ  ހެޔޮއިެދގެންނެވެ.  ިއއީްވ  ިމ  ބަހެއް  މްުސިލމުންނޭވެ. 

ލަފާ  ނުވީާތއެވެ. ހެޔޮ  ބޭނުން  ދެކެން  ހަލާކުވެދާތަން  ރައިްޔތުން 

ިވްސނޭ މްުސިލމުންކަމުގިައ އަޅުގަނޑުމެން ވާން ބޭނުންވީާތއެވެ. 

ިމ  ީމހީަކ  ކޮންމެ  ކޮންމެ  ިދިރއުޅޭ  ޤައުމެއްގިައ  ދަންނާށެވެ. 

ނޫނެވެ.  ީމހެއް  ހޭލުންތިެރ  އެކަމަށް  ދަންނަ،  ިސޔަާސތު  ިކޔާ 

ިކތަންމެ  ިޢއްޒަތް  މަނަްސފިާއ،  ޖާހިާއ،  ފިައާސއިާއ،  ނަމަވްެސ 

ިސޔީާސ  ޤައުމެއްގެ  ީވމާ  ބައެކެވެ.  ދަންނަ  ރަނގަޅަކަށްވްެސ 

ހޯދިައ  ީމހުން  ދަންނަ  ިސޔަާސތު  ގޮތުގިައ  ަޝރަފުވިެރންގެ 

ިތލަކުރާށެވެ. އީެމހުނަށް އެ މަޤާމު ފުރުމަށް ފުރަުސތު ދެއްވާށެވެ. 

އީެއ ހެޔޮ އެދޭ ީމހުންނެވެ. 

އަބަދަށް  އަބަދުގެ  ރައިްޔތުން  ޤައުމިާއ  ދުޢާއީަކ  އަޅުގަނޑުގެ 

މްުސިލމް ިފކީުރ ބައެއްކަމުގިައ ލައްވިައ އުޖާލާ ފާގިަތ ބައެއްކަމުގިައ 

ލެއްވުމަށް ިއރާދަކުރެއްވުމެވެ. އަލްޙަމްދު ިލهللا. 

(ިނމީުނ)
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