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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
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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
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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)

ު މަޢުލޫމާތ




