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ިއނާްސނާ އަށް ހޭލުންތިެރކަން ިލބީެނ އެ ިއނާްސނާ އުޅޭ މާޙައުލު 

ދެން  ގޭތެރެއެވެ.  ފުރަތަމަ  ިމންވަރަކުންނެވެ.  އެނގުނު  ދްަސވެ 

ބައެއްގެ  ހިުރހާ  ިމ  އިަދ  އަވައްޓިެރންނެވެ.  އިަދ  ޢިާއލާއެވެ. 

ިއނާްސނާ  ިޢލްމު  އޮތުމުގެ  ދިެމ  ިދރުމިާއ  ވީެށގެ  ިދިރއުޅުމިާއ 

ދަންނަންޖެހޭނެއެވެ. ކުރުކޮށް ބަޔާންކުރާނަމަ އެއްވްެސ ީމހަކަށް އެ 

ނަފުުސ ހިެދ ބޮޑުވާ ވީެށގެ ިޢލްމު ނު އެނގޭނަމަ އެންމެ އާަސީސ 

އެއް ިޢލްމުން އެ ީމހަކު އެ ހީުރ މަޙުރޫމުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން 

ިސޔީާސ  ިހނގާ  ހަރުކޮށް  އަޑު  އެންމެ  ރާއްޖޭގިައ  ިމ  ިމއަދު 

ކަންކަމާމެދު ިފކުރުކޮށްލުމަށް ިލޔުމެއް ިލޔެލިާހތީްވއެވެ. ރާއްޖޭގެ 

ހަމަ ކޮންމެ ީމހަކު ިސޔީާސ ވިާޖބުތަކަށް ދޯޅުވިާތއެވެ. 

އުފިެދ  ިސޔަާސތު  ހާމަކުރާގޮތުގިައ   (2013) ހީާވޑް  އެންޑްރޫ 

ިދވިެހ  އެކުވެއެވެ.  ކޯޕަރޭަޝން  ކޮންފިްލކްޓިާއ  ބޮޑުވުމުގިައ 

މޭރުމުން ިލޔެލާނަމަ، ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތުމާއެކު 

ިސޔަާސތުގެ  މެނީުވ  ިހމިެނގެން  އެއްބާރިުދނުން  އެއްބާރުލުމިާއ 

ިބންގާވްެސ އެ ޖަމާޢަތަކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިމ 

ޤައުމުގިައ ިމ ދެންނިެވ ދެ ނުކުތާވްެސ ފިެނފިައވީާތ ިމއަދު ބޮޑިެތވާ 

ކިުދންނަށް ިސޔަާސތު އެނގެން އެބަ ޖެހެއެވެ. 

ޕޮިލިޓކްްސ އުފްަނވެ ޮބޑުވްުނ:

ޙީަޤޤަތުގިައ ިއނާްސނާ ވުޖޫދުވުމާއެކު ިސޔަާސތު ވީަނ ިމ ދިުނޔެއަށް 

އުފަންވެފައެވެ. ނަމަވްެސ ިމ ދެންނިެވ ިސޔަާސތު އިެކ ދުވްަސވަރު 

އިެކ ގޮތަށް، އިެކ ޖަމާޢަތުގެ އިެކ ިފކުރަށް، އިަދ އިެކ މުހުތާދަށް 

އިެކ މަޤަުޞދަށް ހިެދ ފޯދީުނއެވެ. ިއްސލީާމ ިހދާޔަތު ިމ އުންމަތަށް 

އިައިއރު ިސޔީާސ ިވއުގަ ވީަނ ފުރާ ފިުރހަމައަށް ިއނާްސނުންނަށް 

އެނިގ ހާމަވެފައެވެ. ިވްސނަވާށެވެ. 

ޙަޔާތަށްޓަކަިއ  ިއނާްސނުންގެ  އުންމަތުގަިއ  ިއްސލީާމ  ިމ 

މަޤިާޞދުއް ަޝީރޢާ ވީަނ ިލޔިެވ ފައްކާވެފައެވެ. ިމ މްުސިލމުންގެ 

އެ  ވަިކކުރިެވ  ޙަލާލު  ޙަރާމް  ޙުކުމްތަކިާއ  ޙަޔާތަށްޓަކިައ 

ކަމާބެހޭ ިޢލްމުވިެރން ިމ ިބމުގިައ ފެތިުރ ިލިބފިައވެއެވެ. ޤައުމު 

ތަރައީްޤކުރުމުގެ ހަރުފަތްތަކިާއ ިވޔަފީާރގެ ގުޅުންތަކިާއ މުޢާމަލާގެ 

ިމ އުންމަތަށް  ޙުަޟރަތުން  ިނޒާމެއްވީަނ ރިޭވ هللاގެ  އެންމެހާ 

ހިަދޔާވެފައެވެ. ީވިއރު ިމ މްުސިލމް ިޝޢާރުގެ އްަސލުކަމުގިައވާ 

ީކިރިތ ޤުރުއާނުންނިާއ ުސންނަތުން ިސޔަާސތު ނުވަތަ ިއނާްސީނ 

ޕިޮލިޓކްްސ ިނކަން ފިުރހަމައަށް ިލިބފިައވެއެވެ. 

ބޮޑަށިްލޔިެވ  އެންމެ  ވާހަކަ  ިސޔަާސތުގެ  ިޢލްމުގިައ  ޒަމީާނ 

ރައްކާކުރިެވފިައވީަނ ިޑމޮކްރީަސވްެސ އުފަންކިުރކަމަށް ިލޔިެވފިައވާ 

އެތެންްސގެ ފޮތްތަކުގައެވެ. ީވމާ ިމ ިކޔޭ ޕިޮލިޓކްްސ އީަކ ކޮބިައކަން 

ޒަމީާނ ިފކުރުގިައ ިގނަފަހަރު ިވްސނަީނ އެބިައީމހުންގެ ފޮތްތަކިާއ 

ހިުރހާ  ިސޔަާސތުގެ  ޒަމީާނ  ިއމުންނެވެ.  ިފކުރުގެ  ިވްސނުމިާއ 

އުނުްސރެއް ރިޭވފިައވީަނ އެކުގިައވެ އަމާޒަކަށް ވިާސލުވުމަށެވެ. 

ޙަރަކާތްތިެރވެ  ތަޙީުޤޤަކަށްފަހު  ބަލިައ  ހޯދިައ  ކަންކަން  އިަދ 

އުންމަތް ިބނާކުރުމަށެވެ. 

ިލޔިެވފިައވާ  ބްަސފޮތުގިައ  ިއނިގރޭީސ  އީަކ  "ޕިޮލިޓކްްސ" 

ިދވިެހދީަރނޭްނވެ! ިސާޔަސތު ދްަސޮކްށ ޤައުމުގެ 
މްުސތަޤަުބލް ަބއްޓަްނޮކށްދެޭށވެ.

އާދަމް ޒިާހރު (ކުރިޮޅ) 
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އަޔްަސ ިމއަދު  ިދމާއަކުން  ކޮންމެ  އްަސލު  ލަފުޒެކެވެ. ބަހުގެ 

ިއނިގރީޭސ ލަފުޒެއްގެ ގޮތުގިައ ގުނޭ ލަފުޒެކެވެ. އެ ފޮތުގިައ 

ބުނާގޮތުންނަމަ "ޕިޮލިޓކްްސ" ގެ މާނައީަކ ކަމެއްގިައ ިއނާްސފާއެކު 

ގޮތް ިނންމުމުގިައ ިލބެވޭ ބާރިާއ ޤިާބލްކަން ިލިބިދނުމުގެ ިޢލްމެވެ. 

"ިސޔަާސތު"  ބަހުންނަމަ  އާންމު  ިމހާރުގެ  ގޮތެވެ.  ނުވަތައެ 

އެވެ. ހަމަ އެ ފޮތުގިައ "ޕިޮލީޓަޝން" މާނަކުރީަނ ދައުލަތެއްގެ 

ޤާނޫނިާއ ޤަވިައދިާއ އެ ިޢލްމުގެ ކަންކަން ދަންނަ، އެ މަގުގިައ 

ިސޔީާސ  ދައުލަތެއްގެ  ނުވަތަ  ީމހާއެވެ.  މަަސއްކަތްކުރާ 

ޙަރަކާތްތައް ިހންގުމުގެ ކަންކަންކުރާ ީމހާއެވެ. 

ިސޔަާސތަީކ  ހާމަކޮށްފަިއވާގޮތުގަިއ   (1957) ލޯރެންްސ 

ިހންގުން  ދައުލަތެއްގެ  ނުވަތަ  މަންޒަރެކެވެ.  ަސރުކާރެއްގެ 

ފަލަްސފާވިެރންވްެސ  ގީްރްސގެ  ކުރެހުމެކެވެ.  ކުރަހަިއދޭ 

ކުރެހުން"  ަސރުކާރުގެ  ދައްކިައދީެނ  "ޕިޮލިޓކްްސ  މާނަކުރީަނ 

ިމ މާނަ ދައުލަތަށްވުރެ  ިފލަޯސފަރުން  ކަމުގައެވެ. ހުޅަނގުގެ 

ިހންގިައދޭނީްވގޮތް  އުފަލަށް  ރައިްޔތުންގެ  ޤައުމު  ރައިްޔތުންގެ 

ހާމަކުރެއެވެ.  މާނަކުރާކަމުގިައ ީމހާ  ކުރެހުމަށް  ކުރަހިައފިައވާ 

ޙަވާލުވާ  ިހންގުމާ  ދައުލަތުގެ  އެއްޗީަކ  އެނގޭ  ކޮންމެއަކްަސ 

ފަރާތްތައް ކަންތައްކުރާ ގޮތަށް "ިސޔަާސތޭ" ިކޔާކަމެވެ. ީވމާ 

އީެއ ަސރުކާރުގެ އޫުސލިާއ ރޭވުމިާއ އެއާ ގުޅުންހިުރ ޤާނޫންތަކިާއ 

ޤަވިައދިާއ އަމުރުތަކެވެ. 

ިދވިެހ ބަހުގެ ބްަސ ފޮތް 2006 ގިައ ވާގޮތުން "ިސޔަާސތު" ގެ 

މާނައީަކ ފަރުދަނު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ަސރުކާރަކުން އެއް 

އޫުސލުތަކަކަށް ތަބާވެ ޢަމަލުކުރާ އޫުސލުތަކެވެ. "ިސޔީާސިޢލްމު" 

އީަކ ވިެރކަން ިހންގުމުގެ ފަންނާ ބެހޭ ިޢލްމެވެ.

ިދވިެހންގެ  ބަލާނަމަ  ިފކުރަށް  މާނައިާއ  ދެންނެވުނު  ިއްސވެ 

ިގނަ ބަޔީަކ "ޕިޮލީޓަޝނުން"ކަމުގިައ ބެލެވޭ ޙާލަތަށް ޤައުމުގެ 

ރައިްޔތުންގެ ޙަރަކާތްއެބަ ފެނެއެވެ. އިަދ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްވްެސ 

ކަމެއްގިައވްެސ ިސޔީާސ  ކޮންމެ  ިސޔީާސވެގެންގްޮސ ޤައުމުގެ 

ކުލަ ޖިެހފިައވެއެވެ. އިަދ ކުލަ ނުޖެހޭ އެއްޗެއިްވޔްަސ ބަލިައގަންނަ 

ީމހުން އޭގިައ ިސޔީާސ ކުލަ ޖައަްސއެވެ. 

ވައްޓަފިާޅވްެސ  ތަރީުތބިާއ  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  ތެރޭގިައ  އޭގެ 

ިހމެނެއެވެ. ިމގޮތުން ރޭވޭ ކަންކަމަށް ިސޔަާސތު، ިސޔީާސ ިފކުރު، 

ހިުރ ީމހެއް، ިސޔީާސ ގޮތްގަނޑު، ިސޔީާސ ިޚޔާލު  ިސޔަާސތު 

ފަދަ މުޚާޠަބުތައް ކުރެވެއެވެ. 

މާނަކުރެވެންފީެށ  މާނަކުރާގޮތަށް  ިމ  ޕިޮލިޓކްްސ  ޒަމާނުގިައ  ިމ 

ބުނެއެވެ.  ީމހުން  ބައެއް  ކަމަށް  ޮސަސިއީޓތަކުގިައ  ވްެސޓާން 

އިެރްސޓެޓޯލް  އިާއ  ީބީސ)   427-347) ޕްލާޓޯ  ިމގޮތުން 

(-430 35ީބީސ) އީަކ ިމ އަޑު އެންމެ ގަދައަށް ދައްކިައ ިޢލީްމ 

ިފކުރުތައް ޕިޮލިޓކްްސގެ ިޢލްމަށް ހަދިައ ރައިްޔތުންނަށް ިމ ކަން 

މުފައިްކރުންކަމުގިައ ބުނެއެވެ.  މަަސއްކަތްކިުރ ދެ  ިވްސނަިއދޭން 

ީމގެތެރިެއންވްެސ އިެރްސޓެޓޯލް ފާހަގަކުރީަނ ޕިޮލިޓކަލް ަސިއންްސގެ 

ބައްޕަކަމުގައެވެ. 

ހާމަކުރާގޮތުގިައ   (1957) ލަންޑަން  ިވާޝޓް  އިަދ  ލޯރަންްސ 

ިސޔީާސ  ޤަބޫލުކުޅަޔްަސ  ިޢލްމެއްކަމުގިައ  ިފކުރަީކ  ިސޔީާސ 

ކަންކަމީަކ މުޑުދާރު ިވޔަފިާރއެކެވެ. ިސޔީާސ ިފކުރަށް މަަސއްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުން ރައިްޔތުންނަށްޓަކިައ މަަސއްކަތްކޮށް ޤާނޫނިާއ ޤަވިާޢދު 

ރޭިވގެން  ޙަޔާތަށް  އުފަލިާއ  ރައިްޔތުންގެ  އިަދ  ިހންގާނަމަ، 

ކަންކަންކުރާނަމަ ިސޔަާސތުގެ އްަސލުކުލަ ފެންނާނެއެވެ. 

ލަންޑަންގެ ިލޔުންތިެރ ިސޔީާސ މުފައިްކރެއްކަމުގިައ ބުނާ ޕެޓީްރިސއާ 

ިހލް (2000) ިލޔެފިައވާގޮތުގިައ އޭނާގެ ިދރާާސތަކުން ދޭހަވީަނ 

ިކޔިައ ހާމަކީުރ ރައިްޔތުންގެ  ިސޔަާސތު  ިއލްމުވިެރން  ގީްރްސގެ 

އަމުރުތައް  ކަލާނގެ  އީެއ  އިަދ  އޫުސލުތަކެކެވެ.  އޮތް  ިދރުމަށް 

ިބމުގިައ ފެތުރުމަށް ިއނާްސނުން އިަމއްލައަށް ީވ ޤުރުބީާނއެކެވެ. 

ިހތާމައީަކ ިމ ކަންކަން ކުރުމަށް ޤިާބލް ީމހުން ނެތްކަމެވެ.
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ިއހުވްެސ ބަޔާންކުޅަފަދިައން "ިއްސލީާމ ަޝީރޢަތުގިައ ިސޔަާސތު 

އެކަށައިެޅ ިނިމފިައ ވާކަމުގިައ ދަންނަވިައލަންޖެހެއެވެ. އެ ހިުރހާ 

ވާހަކައެއްވީަނ هللاގެ ވީަޙ ބްަސފުޅުތަކުގައިާއ ީކިރިތ ރޫަސލާގެ 

ުސންނަތުގައެވެ. ިމ ކަންކަން ބަލިައ އެ މަގުން ޢަމަލުކޮށިްފނަމަ 

ނުފެންނާނޭކަން  މެނީުވ  ކަންކަން  ހަރުދަނާ  ޖަމާޢަތެއްގިައ  އެ 

ކަށަވަރެވެ. 

ިހތާމައީަކ ިމ ކަންކަން ިމހެން ހިުރިއރުވްެސ ިސޔަާސތު ނުދަނެ 

ޖިެހގެން  ިސއްކަ  ީމހެއްގެ  ިސޔީާސ  ވަދެ  ިސޔަާސތަށް  ިތބެ 

އުޅޭ ިދވިެހން ިގނަކަމެވެ. އަލް އަޚު ޢީަލ މާޫސ ީދީދ (2012) 

ނުރައްކާ  އެންމެ  ޖެހޭ  "ިދވިެހންނަށް  ހާމަކުރައްވިައފިައވެއެވެ. 

ބައްޔީަކ ިސޔީާސ ކެނަްސރެވެ. އަތުގިައ ދެ ލިާރފިޮތ ހަރުލިާއރަށް 

ރައީްބއެއް  ބުޑެއް  ލޮބިާޑލާށެވެ. އުޑެއް  ޖެހީެނ ވިެރކަމާ  ދެން 

ކުށަކާނުލިައ  ދެކިަލމަ  ަޝހާދަތުގެ  ނިުވޔްަސ  ވިަކ  ރޫަސލެއް 

ިކޔަން ނޭނގުނަްސ އިަދ ބޭރުބަހަކުން ޔްޭސބުނަން އެނިގީލމާ 

ޤައުމުގިައ  ިމ  ތެދެކެވެ.  ލިައގެންފައެވެ"  ކަންތަކާ  ިމއީޮތ 

ކަން  ކޮންމެހެން  ފިައާސއެވެ.  މްަޝހޫރުވުމިާއ  ބޭނުންވީަނ 

ދަންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ނަމަވްެސ ިސޔަާސތުވީަނ هللا ގެ ވީަޙގެ 

ފޮތުން ާސިބތުކަމާއެކު އެނގޭށެވެ. 

هللاގެ ީދްނ ވީަނ ިސާޔަސތުގެ މިަތވިެރ އުޫސލުތައް 
ިހމިެނގްެނ ފިުރހަމަކުރައްވަިއފައެވެ.

ިއނިްޑއާގެ ބީާނ މަހާތުމާ ގާނީދ ިވދާޅުވެފިައވެއެވެ. "އޫުސލަކިާއ 

ިއނިގރީޭސ  އެވެ.  ނިުދރޭނެ"  ިސޔަާސތެއް  ނިެތ  އާަސެސއް 

ިޢލްމުވިެރއެއްކަމުގިައވާ މާކް ޓްވިައން ބުނެފިައވެއެވެ. "ނަފީުސ 

ިއޙިުތރާމްކުރާށެ"ވެ.  ަސރުކާރަށް  އެދޭނަމަ  ރައްކާތިެރކަމަކަށް 

ކާރޓް ވެނަގަޓް ިލޔެފިައވެއެވެ. "ިތޔަ ިހތަށް ހަަސދިައގެ އެއް 

ނަޒަރުވްެސ ފާހަގަކުރިެވއްޖެނަމަ ިވްސނާށެވެ. ިތޔަ ނަފުުސގިައ 

ިސޔީާސ ިވންދެއް ނުޖަހާ" އެވެ. 

އަބްރަހަމް ިލންކަން ބުނެފިައވެއެވެ. "ކަލާނގެ ދަންނަވަރަށް ިތމާއަށް 

ދަންނަކަމަށް ީހވާނަމަ އޭނާގެ ިސޔަަސތެއް އޫުސލެއް ނެތެވެ. އިަދ 

ދަންނާށެވެ. ރޭވުންތަކުގިައ ކަލާނގެ ބަހަށްވުރެ މިަތވިެރ ބްަސތަކެއް 

ިޚޔާރުކުރީާމހީާއ ިސޔީާސ ިފކުރުވިެރއެއް ނޫން"ނެވެ.

ދެކޭ  ީމހާ  އެ  "ިސޔަާސތަީކ  ހާމަކުރާގޮތުގަިއ  ގްރޫޗޯމާޒް 

މައަްސލަތަކުން އުފެދޭ ިފކުރެކެވެ. އިަދ އެ ިފކުރު އިެކ ިދމިާއން 

ިތލަކުރާ ިނޒާމެކެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ިހންގޭ 

އިުނ ިފކުރާތަކެ"ކެވެ. 

ޔާން މާޓިެއލް ގެ ިފކުރުގިައ ިއނާްސނުން ިސޔަާސތު ކަނޑައަޅާނަމަ 

ިސޔަާސތެވެ. ނަމަވްެސ  ދިުނޔޭގިައވީާނ މޮޅު  އެއްވަރަށް  އާބީާދއާ 

ިތމާމެންގެ ޤަބޫލުކުރުމަށް ިނންމޭ ިނންމުމަށް ތަބާވާނަމަ އީެއ އެ 

ޖަމާޢަތުގެ އެންމެ ހެޔޮ ިސޔަާސތެވެ. 

ިމ ބްަސބަހުގެ މާނައަށް ބަލިާއރު هللاގެ ކަލާންފުޅުގެ މިަތވިެރކަމިާއ 

އެ ކަލާންފުޅުގެ ިސޔަާސތުގެ ހަރުދަނާކަން ހާމަވެއެވެ. އެކަލާނގެ 

2ވަނަ  ޫސރަތުގެ  ބަޤަރާ  ޤުރުއާނުގެ  މިޫރިތ  ީކިރިތ  ކަލާންފުޅު، 

: فِيهِ  رَيْبَ  الَ  تَابُ  الْكِ لِكَ  އާޔަތުގިައ ވީަޙކުރައްވިައފިައވެއެވެ. ذَٰ

[٢:٢] މާނީައ "ިމީއ އެ ފޮތެވެ. އެ ފޮތާމެދަކު شك نيَ  تَّقِ لِّلْمُ دًى  : هُ

އެކެވެ." (ީކިރިތ  އެއް ނެތެވެ. (ިމފޮތީަކ) تقوىވިެރންނަށްހިުރ هداية 

ޤުރުއާނުގެ ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010) 

އިަދވްެސ އެ ޫސރަތުގެ 121 ވަނަ އާޔަތުގިައ ވީަޙކުރައްވިައފިައވެއެވެ. 

نُونَ  مِ يُؤْ ُولَٰئِكَ  أ وَتِهِ  تِالَ قَّ  حَ يَتْلُونَهُ  تَابَ  الْكِ مُ  آتَيْنَاهُ ينَ  "الَّذِ

ީއ  [٢:١٢١] މާނަ رُونَ  َاسِ اخلْ مُ  هُ أُولَٰئِكَ  فَ بِهِ  رْ  فُ يَكْ : وَمَن  بِهِ 

"ިތމަންރްަސކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ފޮތް ދެއިްވ ީމހުން އެފޮތް ިކޔަވަނީްވ 

ގޮތުގިައ އެފޮތް ިކޔަވިައ އުޅެތެވެ. އެއުރެން އެ ފޮތަށް إميان حق 

ފަހެ،  (ދަންނާށެވެ!)  ީމހުން  كافرވާ  އެފޮތަށް  އިަދ  ވެތެވެ. 

އެއުރެނީްނ ހަމަ ގެއްލިެނވެގެންވާ ީމހުންނެވެ." (ީކިރިތ ޤުރުއާނުގެ 

ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010)

ު މަޢުލޫމާތ



ޖެނުއީަރ 132014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

އާޔަތުގިައ  ވަނަ   155 ޫސރަތުގެ  ޢަންއާމް  ޤުރުއާނުގެ  ީކިރިތ 

مْ  لَّكُ لَعَ وا  وَاتَّقُ وهُ  اتَّبِعُ فَ بَارَكٌ  مُ َنزَلْنَاهُ  أ تَابٌ  كِ ا  ذَ ވެއެވެ. "وَهَٰ

[٦:١٥٥] މާނަީއ "ިމ قرآنއީަކ، ިތމަންރަްސކަލާނގެ  ونَ  مُ تُرْحَ

ބާވިައލެއިްވ، ފޮތެކެވެ. ބަރަކާތްތިެރ ފޮތެކެވެ. ފަހެ، ިތޔަބިައީމހުން، 

އެފޮތަށް تبعވާށެވެ! އިަދ ިތޔަބިައީމހުން تقوىވިެރވާށެވެ! (އީެއ) 

رحمةލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. (ީކިރިތ ޤުރުއާނުގެ  ިތޔަބިައީމހުންނަށް 

ިދވިެހ ތަރުޖަމާ 2010)

ވަނަ   89 ޫސރަތުގެ  ނަޙުލު  އަން  ބްަސފުޅު،  ވީަޙ  هللاގެ 

ކަލޭގެފާނުގެ  هللا  "ިތމަން  ވެއެވެ.  ިއގަިއ  މާނަ އާޔަތުގެ 

ބަޔާންވެގެންވާ  އޭގިައ  ހިުރހާކަމެއް  ފޮތްބާވިައލެއީްވ  މައްޗަށް 

ޤައުމެއްގެ  ކޮންމެހެން  ިވްސނީެނ  ިމިއން  ގޮތުގެމީަތންނެވެ". 

ިސޔަާސތު ކަނޑައެޅުމަށް ޤުރުއާން ދޫކޮށް އެހެނިދމާއަކަށް ދާން 

ނުޖެހޭކަމެވެ. 

އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނިެތ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙީަޤޤަތތީަކ ިއްސލީާމ 

މިަތވިެރ ޤާނޫނިާއ ިމ ީދނުގެ މިަތވިެރ އޫުސލިާއ ިޝއާރުތަކީަކ 

ނުވެއްޖެނަމަ  ތަބާ  އެއަށް  ިހދާޔަތެއްކަމެވެ.  ިއނާްސިނއްޔަތަށް 

ގެއްލުން ިލިބދާ އެތައްކަމެއް ިމއަދުގެ ދިުނޔޭގެ އިެކ ކަންކޮޅުން 

ިލޔިެވފިައވާ  ކަމެއް  އެންމެހާ  ީދނުގެ  ިމ  އިަދ  ފެންނަކަމެވެ. 

ގޮތަށް ކުރާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ރަޙުމަތުގެ ފުރަުސތުތައް ިގނަކަމެވެ. 

ިކތަންމެ  ޙައްޤު  ިއނާްސީނ  އޫުސލިާއ  ިސޔަާސތިާއ  ީވމާ 

ރަނގަޅަކަށްވްެސ ިއްސލީާމ އޫުސލިާއ އެކަލާނގެ ފޮނުއިްވ މިަތވިެރ 

ޤާނޫނުގިައ ިލޔިެވފިައވާކަމެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފިައވާނޭފަދިައން  އަޅުގަނޑު  ފެށުމުގިައ  މަޒުމޫނުގެ 

ދުވްަސތައް  އުފާވިެރކަމާއެކު  ޙަޔާތުގިައ  އޭނާގެ  ިއނާްސނާ 

ހޭދަކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ ނަފެުސއްގެ ިދިރއުޅުން ިބނާކޮށްފިައވާ 

އަގު  ވީެށގެ  އަހުލުވިެރވާންޖެހެއެވެ.  މަޢުލޫމާތަށް  ވީެށގެ 

ދަންނަންޖެހެއެވެ ވީެށގެ ރައިްޔތުންނަށް ިއޙިުތރާމްކުރުމާއެކު އެ 

ވީެށގެ އަޑުތަކަށް ަސމާލުވެ އެކުވިެރ ގުޅުމެއް ޤިާއމްކުރަންޖެހެއެވެ. 

ދަނެ  އަގު  ޤައިުމއްޔަތުގެ  ޤައުމުގެ  ިންސބަތްވާ  ވިެށ  އެ 

ވެއްޓުން  ފޯދުމިާއ  ހިެދ  ިއޤިްތާޞދުގެ  ޤައިުމއއްޔަތުގެ  އެ 

ދައުރުކުރާގޮތް ދަންނަންޖެހެއެވެ. 

ިއްސލީާމ ނަޒަރަކުން ިވްސނަވިައލައްވާށެވެ. މްުސިލމުންގެ އޫުސލީަކ 

ވީެށގިައ ހެދޭ ގްަސގަހާގެއަްސށް ޙުރުމަތްތިެރކޮށިްހތުމާއެކު، ވީެށގެ 

ކަމަކާހުރެ ގަހަށް ރިުޅ ބާލިައ އެ ތަކިެތ ނިެތ ނުކުރުމެވެ. ފަހެ 

އެ ތަކިެތ ފޯދޭން ދޫކޮށް ިއތުރަށް ިޙމާޔަތްކުރުމެވެ. މްުސިލމުންގެ 

ޢީަޤދާއީަކ ހިުރހާ މްުސިލމުނީްނ އެއް އިާއލާއެއްގެ ބައެކެވެ. ހިުރހާ 

މްުސލުމުނީްނ އަޚުންނިާއ އުޚުތުންނެވެ. މްުސިލމުންގެ އޫުސލީަކ 

އެއް ހިަށގަނޑެއްގެ އޫުސލެވެ.  ީވިއރު މްުސިލމުންގެ އޫުސލަށް 

ބަލިައ މިުޅ ވެއްޓަށް ިޙމާޔަތް ދޭން އެބަޖެހެއެވެ. ިމ ިސފަ ނެތް 

ފުރަުސތު  ޙަރަކާތްތިެރވުމުގެ  ދަނޑުގިައ  ިސޔީާސ  ފަރުދަކަށް 

ިދނީުމ ކްޮސކަމެކެވެ.  

ިސާޔީސ ީމހެއްގެ ވިަކ ިސފަތަެކއް ހްުނަންނޖެހޭތަ؟

ިކބިައގިައ  ީމހާގެ  ނުކުންނަ  ކަންކަމަށް  ިސޔީާސ  ދައުލަތެއްގެ 

ފްާސކޮށްފަިއ   ް ކުނ ޤާނޫނަ  ،ް ަޝރުޠުތަކެއ  ޭ ންޖެހ ްނަ ހުނ

ނެތްނަމަވްެސ، ރައިްޔތުން ވީަނ ަޝރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. 

އީެއ  ނުކުތުމުން؛  ދަނޑަށް  ިސޔީާސ  ީމހަކު  އެނގީެނ  ިމކަން 

އަޅެ  ދެކެމޭ؟  ނުވްެސ  އުޅީޭތ  ކަމެއްގިައ  ިސޔީާސ  ކާކުހޭ؟ 

ފުށުން  ިމވީަނ ީކއްބާވައޭ؟ އޭނާގެ  ފާހެއްވްެސ ނެތޭ؟ އަނެއްކާ 

ބްަސތަކުން  ަޝއްކު  ަޝކުވާގެ  ފަދަ  ނިުލބޭނޭ؟  ގެއްލުންނީޫނ 

ޖައްވު ގުގުމީާތއެވެ. އޭނާއަށްވުރެ އެވިެނ ިމވިެނ ީމހާ ިސޔީާސ 

އޭނާގެ  ީމހެކޭ.  އޮތް  މްާސޓާރްސ  އީެއ   ! ކަމުދާނޭ ކަންކަމަށް 

ިޢލްމުވިެރއެކޭ  ިކޔަވިައގެންހިުރ  އީެއ  އޮތޭ.  އެބަ  ިޑގީުރއެއް 

ީމހުން  އެފަދަ  ިކޔީޭތއެވެ. ނިުވތާކަށް  އަޅާ  ަޝރަފުތަކުން  ފަދަ 

ކަންކަން ކިާމޔާބުކުރުމުގިައ ކޮންމެވްެސ އެއްޗެއް ިވއްކިައ ބަޔަކު 

ރައިްޔތުން  ވަޢުދުން  ނުވަތަ  ފިައާސިއން  ހައްދަންޖެހޭކަމެވެ. 

ހައްދަންޖެހޭކަމެވެ. - ނިުނމޭ -

ު މަޢުލޫމާތ




