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ඉස්ලාම් දහම ලලොලෙ හි සදා 
පැෙතීමට අල්ලාහ් සලස්ෙයි 

හාරුන් යහ්යා 

අරබ් නිව්ස් පුෙත් පත්රතලේ  
2014 අල ෝස්තු මස 8 ෙන දින පළ විය. 

සිංහල පරිෙර්තන 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

අත්ලාන්තික් සා රලේ බටහිර ලෙරළ තීරලේ සට 
ලපර දි  පැසෆික් සා ර තීරලේ ඉන්දුනීසයා දක්ො 
ඉස්ලාමිය ලලොෙ පැතිරී ඇත. ලමෙැනි අතිවිශාල 
භූමිප්රයලශශලය හි ොසය කරන බිලියන්1.5 සිංඛ්යාාත 
මුස්ලිම් ජනතාෙ ට පසුගිය ෙසර 200 ෙැනි කාල 
ෙකොනුලව් විවිධ පහර දීම්, හිිංසා පමණක් ලනොෙ 
ඝාතනය ට පො මුහුණ ලදන්න ට සදු විය. ලමම 
පීඩාෙට එකම ලහේතුෙ ඔවුන් මුස්ලිම්ෙරුන් වීම යි. 
මෑත කාලලේ දී පලස්තීනය, සරියාෙ , ඉරාකය සහ 
ලලෝකලේ අලනකුත් ඉස්ලාමිය රටෙල සදුෙන 
ක්රිේයාෙන් හි සෘණාත්මක බෙ ලපලනන නමුත්, 
ඉස්ලාම් මුළු ලලොලෙ හි පැතිර පෙතිනු පිණිස අල්ලාහ් 
විසන් සූදානම් කරනු ලැබු බෙ අප අමතක ලනොකළ 
යුතුය.  
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م بحنْيَاٌن  نَّهح
َ
ا َكأ َقاتِلحوَن ِِف َسِبيِلِه َصفًّ يَن يح ِ ِبُّ اَّلَّ إِنَّ اللَّـَه حيح

وٌص  رْصح  ﴾٤﴿ مَّ

“සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඔහු ලේ මාර් ලේ ලපළ  ැසී 
සටන් ෙඳින්නන් ෙ ප්රිඅය කරන්ලන් ය. සැබැවින් ම 
ඔවුන් එකිලනක ට බැඳුණු (බල තු) ල ොඩනැගිලි 
ලමනි.” යනුලෙන් සූරා අස් සෆ් 61:4 ප්රයකාශ කරයි. 
මුස්ලිම්ෙරුන් එකම ජාතියක් ලහෝ සමාජයක් බෙ 
අල්ලාහ් සලකයි. ලමම අණ ට එකඟ ෙ ලලොලෙ හි 
ඕනෑම ස්ථානයක  සටින මුස්ලිම්ෙරුන් ට යම් 
හානියක් සදු වුලේ නම් සයලු මුස්ලිම්ෙරුන් 
සන්ධානයක් පිහිටු වීම අනිොර්යුය ක්රිේයාෙකි. ලමම 
ෙ කීම සහ අණ ඉහත සඳහන් කුර්ආන් ෙැකිය සනාථ 
කරයි. 

මුස්ලිම් ෙරුන් එක්සත් ෙ සටීම සහ ඉස්ලාමීය සමූහය 
පිළිබඳ ෙ ලමම ොකා සඳහන් කරන බෙ සලකන්න. 

ආ ම ලනොමැතිකම නිසා සමාජලේ පැන නගින 
දූෂණය නෙත්ො ලීම පිණිස මුස්ලිම්ෙරුන් එක්සත් ෙ 
සන්ධානයක් බිහි කරන විට, අල්ලාහ් ලේ අනුමැති 
ලයන් සමාජලයන් දූෂණය ඉෙත් ලෙයි. මුස්ලිම් ෙරුන් 
එක්සත් ලනොෙන සමාජයක බිහි ෙන බරපතළ දූෂණය 
පිළිබඳ ෙ අල් කුර්ආන් ලමලසේ අෙොද කරයි. 

http://tanzil.net/#61:4
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 ِ ْويِلَاءح َبْعض  َواَّلَّ
َ
ْم أ هح وا َبْعضح ن فِتْنٌَة ِِف  ۚ   يَن َكَفرح إاِلَّ َتْفَعلحوهح تَكح

رِْض َوفََساٌد َكِبيٌ 
َ
 ﴾٣٧﴿ اْْل

“ප්රයත්ලෂේප කළ අය - ඔවුන්ල න් ඇතැලමකු 
ඇතැලමකු ට ආරෂකලයෝ ය. ඔබ ලමලලස 
ලනොකරන්නහු නම් භූමිලය හි කැලැඹිල ද මහත් 
අපරාධ ද සදුලෙයි.” 8:73 

ලමහි දී මුස්ලිම් ෙරුන් සමගි විය යුතු යැයි අල්ලාහ් 
අණ කරන විට, එය ඉස්ලාමලේ අලනකුත් අනිොර්යු 
ක්රිේයාෙන් ෙන නැමදුම සහ වපොසය ලමන් අනිොර්යු 
ක්රිේයාෙක් බෙ ට පත් ලෙයි. ලමම ෙැකි සයලුම මුස්ලිම් 
ෙරුන්ට ම අදාළ ලව්. සමගි ෙනු යැයි අණ කරන 
ොකා ය ද සයලු මුස්ලිම් ෙරුන් ට ම අදාළ ය. 

ඇතැම් ජනතාෙ සහ ඇතැම් මුස්ලිම් රාජායන් 
අල්ලාහ් ලේ අණ ලනොසලකා හරිති. එලහත්, 
මුස්ලිම්ෙරුන් එක්රැස් වීම සහ සමූහයක් ෙශලයන් 
ක්රිේයා කිරීම අල්ලාහ ්නිතර අනුමත කරයි. සකුරාදා ජුම් 
ආ සහ අනිකුත් නැමදුම් කර්තව් යය, රමදාන් මාසලේ 
ඉෆ්තාර් නම් වපොසය අෙසන් කරන ලමොලහොත, 
ලෙනත් ආ මික වත්සෙ හා නිොඩු ලමහි නිදසුන් ලව්.  

අසරණ මුස්ලිම් ෙරුන් සඳහා මුස්ලිම්ෙරුන් සුළු 
පිරිසක් විසන් එකතු කරන ලද මුදල් ෙැනි සුළු 
පුමාණලේ සහන ලහෝ තම රට තුළ මුහුණ ලදන 
අනතුලරන් මිදීම පිණිස, රට හැර පලා යන මුස්ලිම් 

http://tanzil.net/#8:73
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ෙරුන් ට සරණා ත කඳවුරු ඉදි කර දීම ෙැනි 
තාෙකාලික ක්රිේයාෙන් මුස්ලිම් ලලොෙ මුහුණ ලදන 
අභිලයෝ  ෙල ට සුදුසු විසඳුම් ෙන්ලන් නැත.  
ජාතානාතර ෙශලයන් මුස්ලිම් ජනතාෙ මුහුණ ලදන 
ප්රයශ්න ෙලට ලමෙැනි තාෙකාලික විසඳුම් ඉතාමත් 
අල්ප සහ දුර්ෙල බෙ සලකන්න. ලමෙැනි ප්රයශ්න 
විසඳනු පිණිස අතාෙශා ලයන්  ත යුතු පියෙර 
පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් අල් කුර්ආන ලේ ලමලසේ පෙසයි.  

ُّهح لِلَّـهِ  ينح ُكح وَن اِلِّ وَن فِتْنٌَة َوَيكح ٰ اَل تَكح ْم َحَّتَّ انتََهْوا  فَإِنِ  ۚ   َوقَاتِلحوهح
 ﴾٩٣﴿فَإِنَّ اللَّـَه بَِما َيْعَملحوَن بَِصيٌ 

“අක්රاමය (සමාජලයන්) නැති ෙන තුරු ද, සතා දහම 
අල්ලාහ්ට ම ෙන තුරු ද ඔවුන් හා සටන් කරවු. ඔවුහු 
ෙැලළලකන්ලන් නම් සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඔවුන් 
කරන දැය දන්ලන්ය.” 8:39 

වලදාෝගිමත් වාෙය ට දුෂ්කරතාෙය සහය 
ලෙයි 

ජනතාෙ පීඩනය ට පත් වීම අල්ලාහ් ප්රිඅය ලනොකරයි. 
තම  ැත්තන් ට ලහොඳම ලශ ඔහු නිතර ප්රිඅය කරයි. 
මුස්ලිම් ෙරුන් ට පහර දීම ඔවුන් ප්රයචණ්ඩඩත්ෙය ට, 
හිිංසාෙ ට, මර්දනය ට ලක් වීම යන ලශ සදු ෙන්ලන් 
මුස්ලිම් ෙරුන් ලේ වලදාෝගිමත් වාෙය ෙර්ධනය 
කිරීලම් ලහේතුන් ෙශලයන් ය. අල්ලාහ් ලමෙැනි සදුවීම් 
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හට  ැන්වුලේ නැතිනම්, ලම්ො ලමලලොෙ ජීවිතලේ 
පරීක්ෂාෙන් බෙ අමතක කර, මුස්ලිම් ෙරුන් එක්තරා 
වදාසීනත්ෙය ට පත් ෙනු ඇත. අලස බෙ, 
වදාසනත්ෙය, ආත්මාර්ථකාමය, මසුරුකම ෙැනි  ති 
පැෙතුම් මිනිසා තුළ අල්ලාහ් මො ඇත. එලහත් 
මුස්ලිම්ෙරුන් ආ ම ලෙනුලෙන් දිවි පුදන්න ට සදුෙන 
විට, කාන්තාෙන් හා කුඩා දරුෙන් සහ මහලු අය 
ප්රයචණ්ඩඩත්ෙය ට ලක් වීම සදුෙන විට, මුස්ලිම් ෙරුන් 
ලේ වලදාෝගිමත් වාෙය ෙර්ධනය ලෙයි. 

ලමෙැනි ඉස්ලාමිය වලදාෝගිමත් වාෙය ෙර්ධනය වීම 
ට ලහේතුෙ මිනිස ්ආත්මය තුළ අල්ලාහ ්ලේ ආරෂා 
පිළිබඳ හැඟීම් මො ඇති ලහයිනි. ලමම මානුසක 
හැඟීම් ලහේතුලෙන්, අහිිංසක ලහෝ ශිෂට් සම්පන්න ලහෝ 
කායික ෙ දුබල අයල න් අයුතු ලලස ප්රයලයෝජන 
 ැනීම සහ ඔවුන් ට පීඩන කිරීම ද තමන් ෙ ආරෂා 
කර  න්න ට ලනොහැකි ජනතාෙ ඝාතනය කිරීම ෙැනි 
පහත් ක්රිේයාෙන් නිසා හෘදය සාක් ස සහිත ජනතාෙ 
පිරිසක් ලකෝපය ට පත් ෙන අතර, ලමෙැනි 
අසාධාරණය ට එලරහි ෙ එක්සත් වීමට තිලබන 
ආශාෙ ඔවුන් තුළ හට  නී. අසරණ ජනතාෙ පීඩනය 
ට පත් ෙනු දකින විට මුස්ලිම් ෙරුන්  තුළ හට  ත යුතු 
බලපෑම්  ැන අල් කුර්ආනලේ  ලමලසේ සඳහන් කර 
ඇත.  
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ْستَْضَعِفنَي ِمَن الِرَِّجاِل  ْم اَل تحَقاتِلحوَن ِِف َسِبيِل اللَّـِه َوالْمح َوَما لَكح
الِِم َوالنَِِّساِء  ِذهِ الَْقْريَِة الظَّ ـٰ ْخرِْجنَا ِمْن َه

َ
حوَن َربَّنَا أ ول يَن َيقح ِ اِن اَّلَّ َوالِْوْلَ

نَك نَِصًيا ح َا ِمن لَّ نَك َويِلًّا َواْجَعل َّلَّ ح َا ِمن لَّ ْهلحَها َواْجَعل َّلَّ
َ
 ﴾٣٧﴿ أ

“අප ලේ පරමාධිපතියාණනි! අල්ලාහ් ලේ මාර්  
ලයහි ද, අපරාධකරුෙන් ෙසන ලම්  මින්  ද අප 
බැහැර කරනු. ඔබලේ සන්නිධානලයන් ආරෂක 
ලයකු සලස්සනු. තෙද,  ඔබ ලේ  සන්නිධානලයන් 
වදව්කරුලෙකු සලස්ෙනු යැයි කියමින් සටින 
පුරුෂයන්ල න් ද, ස්ත්රීින්ල න් ද ළදරුෙන්ල න් ද  
‘දුර්ෙල වුෙන්‘ මිදීලමහි ද සටන් ලනොකරන්ලන් කුමක් 
නිසා ද?” 4:75 

හිිංසා කිරීම, කුරිරු කම, අකාරුණිකකම යන සයල්ල 
අල්ලාහ් දැනුෙත් ෙ මැවුලව්, ඔහු ලේ  ැත්තන් 
පරීෂණය ට පත් කිරීම පිණිස ය. ඇත්ත ෙශලයන් ම 
තම  ැත්තන් ෙ මැවු අල්ලාහ්, ඔවුන් කලළේ කුමක් ද, 
ඔවුන් අනා තලය හි කරන්න යන්ලන් කුමක් ද යන්න 
ලහොඳ හැටි දනී. සීමාෙක් ලනොමැති දීර්ඝ කාල 
අෙකාශයක් අල්ලාහ් ලමොලහොතකින් මැවු අතර, එම 
ලමොලහොලත හි සයලු ලශ තිරණය කර අෙසාන ය. ඔහු 
ලේ  ැත්තා, “අල්ලාහ් ලේ මාර් ලේ මම මහත්  
පරිශ්ර්මයක් දැරුලෙමි. මම ලබොලහෝ පීඩාෙ ට සහ 
කරදර ෙලට ලක්  වුලයමි. අල්ලාහ් ලෙනුලෙන් 
ලබොලහෝ පරිතාා  කර ඉෙසීම සහ වදාරත්ෙය 

http://tanzil.net/#4:75


 

9 

ප්රයදර්ශන ලකලළමි.” යැයි සතුටින් පෙස යි. ඉස්ලාමීය 
ලලෝකය තුළ ද, දුෂ්කරතාෙ සහ හිිංසා කිරීම 
ආරම්වලේ අල්ලාහ් මැවුලව් ය. ඉන් පසුෙ ලෙනත් 
ඉස්ලාමීය පාලනය ල නැවිත් ඒ මාර් ලයන් පිඩාෙන් 
ඉෙත් කරනු ලැබු බෙ මිනිසුන් ට ලපන්ො, මිනිසුන් 
ලේ සත් තුළ මහත් ළැදිකමක් සදු කරයි. 

ඉස්ලාමීය ආධිපතාය බිහි කරනු පිණිස, අධර්මිෂ්ඨ 
පාලකයන් ද, ඔවුන් ලේ පාලනය යටලත් 
අරාජිකතාෙ, ත්රතාසජනක ප්රයචණ්ඩඩතාෙ යන සදුවිම් 
සයල්ල අල්ලාහ් මෙයි. ලමෙැනි සෘණාත්මක ලලස 
ලපලණන කරුණු සයල්ල අලිංකාරෙත් අෙසානයක් 
ලලොෙට ල න ලදන්ලන්ය. එය යහපත් පාලනය යි. 
ෙසර  ණනාෙක් යුශධය හා  ැටුම් හි වයානක දර්ශන 
දැක පළි ැනීම ලෙනුලෙන් බලපෑම් නිසා සාමය 
ලතෝරා  ැනීම ට ජනතාෙ ට සදු වීම,  ලනොලහොත් දීර්ඝ 
කාලයක  ැටුම් අෙසානලේ  රැකෙරණලේ ආශීර්ොදය 
ෙටහා  ැනීලමන් ලැලබන සාමය යන ලදකින් කුමන 
එකක් වුෙත්, ලම් සයලු ලශ අල්ලාහ් මැවු ලව් ඔහු 
නියම කළ ඉරණම කරා යෑලම් විලශේෂ ලහේතුෙක් ලලස 
ය. යහපත් ජනතාෙ ශක්තිමත් බෙ ට පත් කර ලලොලව් 
යහ පාලනය ස්ථාපික කරන බෙ ෙ  බලා  න්ලන් 
අල්ලාහ් යැයි අප මතකලේ තබා  ත යුතුය. ලම් 
ලහේතුලෙන්, “මලේ ෙෑයලමන් කිසෙක් ලෙනස් කළ 
ලනොහැක” යනු පැෙසීම, ලෂයිතාන් ලේ වගුලට හසු 
වීමකි. ලකලනක් ලමලලස පැෙසීම තම ෙ කීම 
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නිසයාකාර ෙ ඉටු කිරීලමන් මඟ හැරීමක් යැයි පහදා 
 ත යුතුය. 

ඉස්ලාමය ට එලරහි සතුරුකම 

මැවීම් ක්රිේයාෙ ප්රයතික්ලෂේප කරන අධර්ම ජීවීන් පිරිස 
මුළු විශ්ෙයම සතා මතා සදු ලනොකළා වූ, අහම්ලබන් 
සදු වු සශධියක් යන අදහස ට අනුබල ලදති. අල්ලාහ් 
ලේ පැෙැත්ම ප්රයතික්ලෂේප කිරීම තුළින් අල්ලාහ් 
ලකලරහි බිය බැතිමත් කම සහ ඔහු ලෙත විශ්ොසය 
තැබීම ප්රයතික්ලෂප කිරීම පිණිස පදනමක් බෙ ට ඔවුන් 
පත් කර  නිති. එෙැනි මතයක් දරන ලකලනක්, 
විදාාත්මක පදනමක් ලනොමැති වුෙද, ලනොනැසී ඉතිරි 
වීම පිණිස මිනිසා නිතා අර ලයක නිරත ෙන බෙ ද, 
අෙසානලේ බලෙත් ලකනා ලබලහීන තැනැත්තා ෙ 
විනාශ කරන බෙ ද තරලේ විශ්ොස කරයි.  

ජාතීන් ලහෝ ශිෂ්ටාචණාරයන් - ඉස්ලාමීය ලලෝකලේ 
ලහෝ බටහිර ලලෝකලේ ලහෝ ලව්ො, නායකයින් ලල් 
පිපාසලයන් ලපලළන ඉස්ලාම් විලරෝධි සාහසකයන් 
බෙ ට පත් ලනොකරන බෙ ද, එය සදු කරන්ලන් එක් 
එක් ලකලනකු ලේ විකෘති වූ දෘෂ්ටිය විසන් බෙ ද 
ලමම සශධාන්තය ලපන්ෙයි. ලමෙැනි විකෘති වු 
දෘෂ්ටිය ලබොලහෝ ජාතීන් අතර ොාප්ත ත වී පෙතින්නට 
ද, ඒ ලහේතුලෙන් දාමරිකකම සහ දුෂ්ට පාලනය සදු 
ෙන්නට ද ආරම්ව වී අෙසානයි. 
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ලම් ලහේතුලෙන් අධර්මය ට එලරහි ෙ බුශධිමය 
අර ලයක් අරම්ව කිරීම ඉතාමත් ෙැද ත් බෙ දැන් 
පත් ෙ තිලබ්. අධර්මය යනු ලශෙ විශ්ොසලයන් මිනිසා 
ෙ ඉෙත් ලකොට ඔහු ෙ අපාය කරා ල න යන 
ශක්තියක් පමණක් ලනොෙ, මුළු ලලොෙ ම යුද හා 
කැලඹීම්  සදු ෙන ස්ථානයක් බෙ ට පත් කිරීම ඔවුන් 
ලේ අෙශාතාෙ ලව්. ලමම යුද ොතාෙරණලේ ඔවුන් 
ලේ ප්රයධාන ඉලක්කය මුසල්ිම් ෙරුන් බෙ අපි අෙලබෝධ 
කර  ත යුතුය. 

වත්තරිතර අල්ලාහ් ලමෙැනි ලශ සදු කලළේ මුස්ලිම් 
ෙරුන් දූෂණය ට එලරහි ෙ ඉදිරිපත් කරෙනු පිණිස ය. 
තම ලශෙ විශ්ොසය ලෙනුලෙන් මුස්ලිම් ෙරුන්ල න් 
විශාල ලසේෙයක් බලා ලපොලරොත්තු ෙන අතර, දූෂණය 
ට එලරහි ෙ බුශධිමත් හා විශෙත් ජනතාෙ මගින් 
සිංස්කෘතික ොාපාරයක් ද ආරම්ව කරන ලලස 
අල්ලාහ් අනුබල ලදයි. ඔවුන් ෙ ලපොලලොඹෙනු පිණිස 
ලම් කටයුතු සඳහා ස්ෙර් ය ලදන බෙ ද  අල්ලාහ් 
ලපොලරොන්දුෙක් ලදයි. එම අර ලය තුළින් ලමලලොලව් 
ජීවිතය ද ස්ෙර් ය හා සමාන ස්ථානයක් පෙට පත් 
ෙනු ඇත. 

ඔබ  ලේ අ නා අදහස් අප ට දනෙන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 


