
 

 

ප්රචණ්ඩත්වය, ත්රස්තවාදය, යුද්ධ, 

බින්ලාඩන්, ජිහාද් යන කරුණු 

පිළිබඳව ඉස්ලාමය දරන මතය 

කුමක්ද? 
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ප්රචණ්ඩත්වය, ත්රස්තවාදය, යුද්ධ, 

බින්ලාඩන්, ජිහාද් යන කරුණු 

පිළිබඳව ඉස්ලාමය දරන මතය 

කුමක්ද? 
 
යුද්ධ හා ගැටුම් පිළිබඳව මානව විදයාත්මක 
(anthropological) අධයයනයන් කිහිපයක් පවත්වා 
ඇත. මම් අධයයනයන් සයල්ලම පාමහේ පැමිණ 
ඇත්මත් සමාන නිගමනයන්ටය. අනාදිමත් කාලමේ 
සට මිනිසා ගැටුම් හා යුද්ධයන්ට මැදිහත් වී ඇති අතර 
සැබැවින්ම මමය මිනිස ්ස්වභාවමේ යථාර්ථයක් බවත් 
මමම අධයයනයන්මගන් ඔප්පු වී ඇත. නමුත් යුද්ධ හා 
ගැටුම් වලට මුල් වූ මහේතු මවනස් විය හැක. භුමිය, 
රාජ්ය බලය, සම්පත්, දහම, නිදහස, මගෞරවය යනාදී 
කරුණු මමයට මහේතු වුවා විය හැක. එමලසම තමන්ව 
හා අන් අයව ආරක්ෂා කර ගන්නටත්, සතුරන් ට පහර 
දීමටත් මිනිසුන් යුද්ධ හා ගැටුම් මකමරහි මයොමු වන 
බව සතයයකි. මකටිමයන් පවසන්මන් නම්, යුද්ධ හා 
ගැටුම් මපොදු මානව සිංසද්ධියක් විනා එය එක් වාර්ගික 
මකොට්ඨාසයකට, දහමකට, රටකට මහෝ දෘෂට්ියකට 
පමණක් සීමා වුවක් මනොමේ.  
 
වර්තමාන මලෝකමේ දැනටමත් විවිධ යුද්ධ සදුමවමින් 
පවතී. මම්වා සයල්ලම පාමහේ ඛනිජ් මතල් වැනි සම්පත් 
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සඳහාත්, යුද්මධෝපාය ස්ථාන අත්පත් කර ගැනීම 
සඳහාත් කරන යුද්ධ බවට මැදිහත් ව සතන ඕනෑම 
අමයකුට නිරවුල් ව මපනී යන සතයයකි. මමයට 
උදාහරණ වශමයන් ඇමමරිකානු එක්සත් ජ්නපදය හා 
යුමරෝපා සිංගමය එකතුව ඉරාකමේ හා 
ඇෆ්ගනිස්තානමේ පවත්වා මගන යන යුද්ධ මපන්වා 
දිය හැක.    
 

යුද්ධ හා ගැටුම් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මතය. 

ඉස්ලාමය  තවත් එක් දහමක් පමණක් මනොමේ. එය 
මිනිසාමේ මිහිතලය මත ජීවිතය සම්බන්ධව පරිපුර්ණ, 
ප්රාමයෝගික, නිවැරදි හා අර්ථවත් මග මපන්වීමක් 
ඉදිරිපත් කරන අතර එය අනුගමනය කිරීමමන් 
මරණින් මතු ජීවිතමේ ජ්යග්රහණය ද සහතික කරයි. මම් 
මහේතුව නිසාම ඉසල්ාමිකයින් යුද්ධ හා ගැටුම් පිළිබඳව 
අනුගමනය කළ යුතු පිළිමවත ඉතාමත්ම පැහැදිලිව 
විස්තර මකොට ඇත. ඉස්ලාමිකයින් යුද්ධයකට 
අවතීර්ණ වන්මන් නම්, එය සාධාරණය හා යුක්තිය මත 
පදනම් වූ එකක් විය යුතුය. නබි තුමාණන්මගන් පසු 
මදීනා නගරය මුල් මකොටමගන තිබු ඉසල්ාමීය 
රාජ්යමේ පාලකයා වූ අබු බක්කර් තුමා දුන් 
උපමද්ශයන් හා මම් පිළිබඳව ඇති අමනකුත් නබි 
තුමාණන්මේ උපමදස් හි සාරාිංශය පහතින් ඉදිරිපත් 
මකොට ඇත්මතමු.  
 
1.  කිසමවකුව ගින්මනන් පුලුසස්ා මරා දැමීම මහෝ 

ගින්මනන් වද හිිංසාවට පත් කිරීම 
සම්පූර්ණමයන් ම තහනම්ය. 
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2.  සටන් කිරීමට මනොහැකි මහෝ සටන් කළ හැකි 

ආබාධිත සතුරු මසොල්දාදුවන් ට පහර මනොදිය 
යුතුය.  

 
3.  යුද සරකරුවන් මරා මනොදැමිය යුතුය. 
 
4.  බැඳ තබා ඇති මහෝ රඳවා තබා ඇති කිසමවකුව 

මරා මනොදැමිය යුතුය.  
 
5.  ජ්නාවාසයන්ට පහර දීම, මිංමකොල්ල කෑම, 

මද්පළ හානි සදුකිරීම, සපුරා තහනම්ය. තමන් 
සමඟ සටනට එන්නන් සමඟ පමණක් සටන් 
කළ යුතුය. 

 
6.  තමන් යටතට පත් වූ රටක වැසයන්මගන් එහි 

වටිනාකම මනොමගවා කිසවක් ලබා මනොගත 
යුතුය.  

 
7.  මෘත මද්හයන්ට අපහාස වන අයුරින් කටයුතු 

කිරීම මහෝ  අිංගමේදනයන් කිරීම සපුරා 
තහනම්ය. 

 
8.  සතුරු මෘත මද්හ ඔවුන්මේ කඳවුරට භාරදිය 

යුතුය.  
 
9.  එළැඹ ඇති කිසම ගිවිසුමක් කඩ මනොකළ යුතුය. 
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10.  මහලු අය, මරෝගීන්, ස්ත රීන්, දරුවන් ආදීන් 
ආරක්ෂා වන අයුරින් කටයුතු කළ යුතුය. 

 
11.  අන් ආගමික සථ්ාන හා පූජ්ක පක්ෂයට කිසම 

හානියක් සදු මනොකළ යුතුය. 
 
12.  ගස් හා මභෝග වර්ග විනාශ මනොකළ යුතුය. 

මම්වාට ගිනි තැබීම සපුරා තහනම්ය. 
 
13.  සතුරු කඳවුරට අයත් ගව මහීෂාදීන් නිකරුමේ 

මරා මනොදැමිය යුතුය. 
 
ඉහතින් සිංක්ෂිප්තව දැක්වූමේ ඉස්ලාමීය හමුදාවක් 
හැසරිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව වූ චර්යාවන්ය.  
 
වර්තමාන බටහිර ජ්ාතීන් රටක් ආක්රමණය කරන විට 
ඉහත යහ චර්යාවන් අනුගමනය කරන්මන්ද යන්න 
පිළිබඳව අමුතුමවන් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමක් අවශය 
මනොවන බව අප සැමවොම දන්නා කරුණකි. ඉරාකය හා 
ඇෆ්ගනිස්තානය යන රටවල් වල සවිල් වැසයන් දස 
දහස් සිංඛයාවක් ඔවුන්මේ උේඩ වලට ඉලක්ක වී 
ජීවිත පරිතයාග කළ අතර  දැනටත් එය සදු මවමින් 
පවතින බව මාධයය දදනිකව වාර්තා කරමින් සටීයි. 
එම රටවල් වල යටිතල වුහයන් විශාල ප්රමාණයක් 
විනාශ මකොට දමා ඇති අතර ඒවා පුනර්නිර්මාණය 
කිරීමම් මකොන්තරාත්තු බටහිර සමාගම් වලට ලබා දී 
එහි පිරිවැය යටත් වූ රටට මගවන්නට කටයුතු සලසව්ා 
තිමේ. ඉරාකය මමයට කදිම නිදසුනකි. ඉහතින් 
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සඳහන් කළාක් මමන් බටහිර රටවල් සම්පත් සුරා 
කෑමටත්, යුද්මධෝපාය සථ්ාන අල්ලා ගැනීමත් 
නුතනමේ යුද වදින බව පැහැදිලිව මපමනන්නට ඇති 
මදයකි. ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව මමවන් මහේතු 
පදනම් කර මගන යුද්ධයකට අවතීර්ණ වීම සහමුලින්ම 
තහනම්ය. ඉස්ලාමයට අනුව යුක්තිය හා සාධාරණය 
මත පදනම් වූ මහේතු මත පමණි එවන් කටයුත්තකට 
ඉදිරිපත් විය හැකි වන්මන්.  
 
“බින් ලාඩන්” පිළිබඳව මාධයය විසන් හුවා දක්වන ලද 
කරුණු සමබන්ධව මබොමහෝ පරස්පරයන් ඇති බව 
විචාරශීලී ව විමසුමක මයමදන්මනකු ට පැහැදිලි වන 
කරුණකි. 9/11 සදුවීම බින් ලාඩීන් මේ ක්රියාවක් බව 
මාධයය පවසන අතර මම් පිළිබඳව තිබු අධිකරණ 
ක්රියාවලිය විවෘත  අධිකරණයක ේනිශච්ය සඳහා 
විමසුම ට ලක් වුවක් මනොමේ. මම් සදුවීම පිළිබඳව 
මුස්ලිම් මනොවන ඇමමරිකානු විදයාඥයින්, 
ඉන්ජිමන්රුවන්, ගෘහ නිර්මාණ විමශේෂඥයින් හා 
අමනකුත් විද්වතුන් ඇතුළත් වූ සිංසදයක් විසන් සාධක 
සහිතව මලොවට ප්රකාශ කර සටිමේ මමය ඇමමරිකානු 
රහස් ඔත්තු මසේවමේ අභයන්තර ක්රියාවලියක් බවය. 
මමම කරුණු පිළිබඳව ඇමමරිකානු මහෝ ජ්ාතයන්තර 
මහෝ මාධයය විසන් ප්රසද්ධියක් ලබා මනොමදන ලදී. 
මමවන් තත්වයක් තුළ 9/11 සදුවීම බින් ලාඩීන් මේ ම 
ක්රියාවක් බව පවසන්නට අපි ඉදිරිපත් වන්නට 
මනොකැමැත්මතමු. එමලසම එය ඔහුමේ ක්රියාවක් 
මනොමේ යැයි සහතික මකොට පැවසීමටද අපට 
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හැකියාවක් මනොමැත. පහත සඳහන් අල් කුර්ආන 
වැකිය මම් පිළිබඳව අපට මග මපන්වීමක් කරන්මන්ය.  
 
“විශ්වාසවන්තයිනි, නපුරු අයමගන් කවුරුන් මහෝ ඔබ 
මවත යම්කිස ප්රවෘත්තියක් මගන එනු ලැබුවමහොත් (එහි 
සතයය දැන ගැනීම පිණිස එය) මහොඳින් විමසා (සතයය 
කුමක්ද යන්න) දැන ගනු. (මනොඑමසේ නම් ඔහුමේ 
කියමන විශව්ාස කළ ඔබ) මනොදැනුවත්කම නිසා 
යම්කිස ජ්නතාවකට විපතක් සදු කර පසුව ඔබ කළ 
දැය පිළිබඳව පසුතැවිලි වන්නට සදු විය හැක” (49 : 6) 
 
9/11 ප්රහාරමේ කර්තෘ වරුන් කවූරුන් වුවද එය 
සහමුලින්ම ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් වලට පටහැනි 
ක්රියාවක් බව ඉහතින් විග්රහ කර ඇති ඉස්ලාමීය යුද 
චර්යාවන් පිළිබඳව විමසා බැලීමම්දී පැහැදිලි වනු 
ඇතැයි විශව්ාස කරන්මනමු. 
 
ඉස්ලාමය, නබිතුමාණන්, අල් කුර්ආනය ආදිය 
පිළිබඳව බින් ලාඩීන් දැරූ මතයන් පිළිබඳව අපට 
නිවැරදි අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් 
මනොමැත.     
 

“ජිහාද්” පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමම්දී මාධයය විසන් එය 
ඉස්ලාමීය ත්රස්තවාදී සිංකල්පයක් බව හුවා දැක්වීමට 
ප්රයත්න දරා ඇති බව අපි දන්මනමු. මමය මුසල්ිම් හා 
මුස්ලිම් මනොවන ක්මෂේත්රයන්හි මමන්ම ජ්ාතයන්තර 
මාධයයන් තුළින් ද නිරන්තර සාකච්ඡාවට හා විග රහයට 
ලක් වූ මාතෘකාවකි. විවාදාත්මක මමන්ම මතමේදයට 
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ලක් වූ විෂයයක් මලස ද මමය සැලමක්. නමුත් නිවැරදි 
හා පිළිගැනීමට ලක් වූ මූලාශ රයන් උපමයෝගි කර මගන 
විමසීමක් කිරීමම් දී එහි සැබෑ මතොරතුරු ඉතා පහසුව 
හා සරලව අවමබෝධ කර ගැනීමට හැකි මේ යැයි 
විශව්ාස කරන්මනමු. 
 
‘ජිහාද්’ යන අරාබි වචනමේ මුල් පද අක්ෂර වන්මන් 
ජ්-හ-ද යන්නය. ප රයත්නය, වෑයම, ආයාසය, උත්සාහය 
යන පදයන්මගන් මමහි අර්ථය එක්තරා ප රමාණයකට 
හුවා දැක්විය හැකිය. ඉස්ලාමීය මකෝණමයන් ‘ජිහාද්’ 
යනු හුමදක් ප රයත්නය යන අර්ථය පමණක් මගන 
මදන්නක් මනොමේ. එය යහ විපාක අමප්ක්ෂාමවන් 
මදවිඳුන්මේ තෘප්තිය උමදසා කරන්නා වූ නැමදුමක් ද 
මවයි. තවත් අතකින් පීඩාකාරී, හිිංසාකාරී හා 
දුෂ්කරත්වය මැද දහමම් නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු 
කිරීම ද ජිහාදය මලස විග රහ කළ හැක. ජිහාදමේ අනු 
ප රමේද කිහිපයක් ඉස්ලාමීය විද්වතුන් විසන් විස්තර 
මකොට ඇතත් බහුතරමේ මතය අනුව එහි ප රමේද තුනක් 
ඇති බව පිළිමගන ඇත. 
 
1. දචතසකමයන් කරන්නාවූ ජිහාදය (චිත්ත 
පාරිශුද්ධිය උමදසා අකුසලයට නැඹුරු වූ හැඟීම් සමඟ 
කරන්නා වූ දචතිසක අරගලය.) 
 
2. ශරීරය හා වස්තුව උපමයෝගි කර මගන කරන්නාවූ 
ජිහාදය. (සාමය හා යුක්තිය සථ්ාපිත කිරීම වැනි යහ 
අරමුණකින් කරන්නා වූ සටනකට සහභාගි වීම, තම 
ශරීරය මවමහසා අල්ලාහ්මේ තෘප්තිය මවනුමවන් 
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කටයුතු කිරීම, තම වස්තුව අල්ලාහ්මේ මමඟහි යහ 
විපාක අමප්ක්ෂාමවන් වියදම් කිරීම.) 
 
3. දිව උපමයෝගි කර මගන කරන්නාවූ ජිහාදය. (සතයය 
අන් අයට පැහැදිලි කර දීමට හා යහ මඟට ජ්නයාව 
ආරාධනා කරන්නට කරන්නා වූ පැහැදිලි කිරීම් ආදිය.) 
 
මුහම්මද් නබි තුමා (එතුමා මකමරහි අල්ලාහම්ේ සාමය 
හා ආශිර්වාදය අත්මේවා) විවිධ අවස්ථාවන්හි දී මරේෂඨ් 
ජිහාදය කුමක් ද කියා පැහැදිලි මකොට ඇත. වමරක 
මරේෂ්ඨ ජිහාදය තම දචතිසකමේ මතුවන අකුසලයට 
නැඹුරු වූ හැඟීම් සමඟ දචතසක අරගලයක මයදීම 
බව පවසා ඇත. තවත් වමරක අසාධාරණ දුෂ්ට 
පාලකමයකු ඉදිරිමේ නිර්භයව සතයය ප රකාශ කර සටීම 
මරේෂ්ඨ ජිහාදය බව පවසා ඇත. ඉස්ලාමමේ නිර්මද්ශිත 
අනිවාර්යය (දදනිකව කරන්නා වූ පස්මේල සලාතය 
වැනි) කටයුතු සම්බන්ධ ව අඛේඩව හා 
සැලකිලිමත්භාවමයන් යුතුව කටයුතු කිරීම මරේෂ්ඨ 
ජිහාදය මලස දක්වා ඇත. මදමේපියන්ට උවටැන් කිරීම 
ද ජිහාදයක් බව තවත් වමරක අදහස් පළ කර ඇත. හජ් 
නැමදුම (විමශේෂමයන් ස්ත රීන් සම්බන්ධව) ජිහාදයක් 
මලස දක්වා ඇත. මමම මතොරතුරු උපුටා ගත්මත් පහත 
සඳහන් හදීස් ග රන්ථයන්මගනි. හදීස් යනුමවන් 
හැඳින්මවන්මන් මුහම්මද් තුමාමේ (එතුමාට 
අල්ලාහ්මේ සාමය හා ආශිර්වාදය අත්මේවා) ප රකාශිත 
මමන්ම එතුමාමේ ක රියා හා අනුමත කළ දෑටය. ඉහත 
නබි වදන් හි මූලාශ රයන් වන්මන් සහීහුල් බුහාරි: 1423, 
අබූ දාවූද්: 3781, තබරානි: 20821 යන්නය.  
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අල්-කුර්ආනය උපමයෝගි කරමගන ජිහාදමේ මයමදන 
මලස පහත සඳහන් වැකිමයන් මදවිඳුන් උපමදස් මදයි.  
 
“එබැවින් (නබිවරයාණනි,) නුඹ මමම ප රතික්මෂේප 
කරන්නන්ට අවනත මනොවවු. තවද එය (අල්-
කුර්ආනය) උපමයෝගි කර මගන ප රයත්නයන්මගන් 
(ජිහාද්) මරේෂ්ඨ ප රයත්නයක ඔවුන් සමඟ මයමදවු.” 
(අල්-කුර්ආන් 25:52) 
 
ඉහත නබි වදන් හා අල්-කුර්ආන් වැකිය තුළින් ජිහාද් 
යන සිංකල්පමේ මූලික අදහස අවමබෝධ කර ගැනීමට 
හැකි මේ යැයි සතන්මනමු. අවාසනාවට මාධය විසන් 
ජිහාද් යන වචනයට සමානාර්ථ පදයන් මලස ශුද්ධ 
යුද්ධය, ධර්ම යුද්ධය යනාදිය උපමයෝගි කර මගන 
ඇත. ශුද්ධ යුද්ධය යන්න අරාබි බසන් දැක්මවන්මන් 
‘හර්ේ මුකද්දසා’ යනුමවනි. මමය හදීස් ග රන්ථයන්හි 
මහෝ අල්-කුර්ආනමේ මහෝ දක්නට ඇති පදයක් 
මනොමේ.  
 
තමන්මේ ජීවිත, දහම, වස්තුව හා මගෞරවය යනාදියට 
තර්ජ්නයක් එල්ල කරමින් යම් කේඩායමක් සටනට 
එන්මන් ද ඔවුන් සමඟ සටන් වැදීමද ජිහාදයක් මලස 
දැක්විය හැක. මමවන් තත්ත්වයකදී සටනට පිවිසීම 
මලොව සයලූ රටවල් අනුමත කරන්නා වූ ක රියා 
මාර්ගයකි. මම් සම්බන්ධව අල්-කුර්ආනමේ සඳහන් 
වැකි එහි සන්දර්භමයන් බැහැරව අර්ථ දක්වා විකෘත වූ 
මතයක් මගොඩ නගන්නට විශාල ප රයත්නයක් 
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ජ්ාතයන්තරව දක්නට ඇත. ඉසල්ාමය අසපතින් වයාප්ත 
කරන ලද්දක් බවත් ඉස්ලාමීය රාජ්යයක් තුළ මුස්ලිම් 
මනොවන ජ්නයාමේ මූලික අයිතිවාසකම් කඩ කරමින් 
අසාධාරණ මලස කටයුතු කිරීමට එම දහමම් අනුමැතිය 
ඇති බවත් දක්වන්නට මමයින් වෑයම් මකොට ඇත. 
මමම මතයන්හි මිථයාව ඉතා මහොඳින් මහළිදරේ 
කරමින් ආගමික බහුත්වය හා නිදහස මකොමතක් දුරට 
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුමත කර ඇත්මත් ද යන්න 
පහත සඳහන් අල්-කුර්ආන් වාකයයන්මගන් පැහැදිලි 
වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන්මනමු.  
 
“දහම සම්බන්ධව බලකිරීමක් මනොමැත. අයහමඟින් 
යහමඟ පැහැදිලිව ඇත.” (2 : 256) 
 
“නුඹමේ පරමාධිපති අභිමත කමළේ නම් මිහිතලය මත 
සටිනා සයල්ලන්ම විශ්වාසවන්තයින් වන්නට ඉඩ 
තිබිණ. එබැවින් මිනිසුන් (සයල්ල) විශව්ාසවන්තයින් 
වන මලස නුඹ (මුහම්මද් නබිවරයාණනි,) ඔවුන්ට බල 
කරන්මනහි ද?”  (10 : 99) 
 
“(නබිවරය) නුඹ මමමසේ පවසවු. ‘මනුෂයයිනි, 
සැබැවින්ම නුඹමේ පරමාධිපතිමගන් වූ සතයය (අල්-
කුර්ආනය) ඔබ මවත පැමිණ ඇත. එබැවින් කවමරකු 
(එය අනුගමනය කර) යහමඟ (මතෝරා) ගන්මන් ද එහි 
යහ ඔහුටමය. යමමක් මනොමඟ (මතෝරා) ගන්මන් ද එහි 
අයහ ඔහුටමය. තවද මම ඔබව (බලකර) පාලනය 
කිරීමට බලයක් ඇත්මතකු මනොවන්මනමි’.” (10 : 
108) 
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“සතයය නුඹමේ පරමාධිපතිමගන් යැයි (නබිවරය) 
පවසවු. එමහයින් කැමති අමයකු විශ්වාස කරත්වා, 
කැමැති අමයකු ප රතික්මෂේප කරත්වා” (18 : 29) 
 
ආගමික බහුත්වය හා නිදහස අනුමත කරන හා 
පිළිගන්නා මමවැන් වැකි මබොමහෝමයක් අල්-
කුර්ආනමයන් හා නබි වදන් වලින් උපුටා දැක්විය 
හැක. අල්-කුර්ආනමේ සටන් කරන මලස අනුමත වැකි 
ද දක්නට ඇත. තමන්මේ උපන් භූමිය වූ මක්කාහ්මේ 
අවුරුදු 13ක් ඉසල්ාමීය ප රචාරමේ මයදුණු මුහම්මද් නබි 
තුමාට (එතුමා මකමරහි අල්ලාහ්මේ සාමය හා 
ආශිර්වාදය අත්මේවා) හා එතුමා ඉදිරිපත් කළ දහම පිළි 
ගත් ජ්නයාට ඉතා දරුණු වද හිිංසාවන්ට එහි දී මුහුණ 
පෑමට සදු විය. ප රතිප රහාරයකින් මතොරව මම් සයල්ල 
ඔවුන් ඉවසා දරා ගත්හ. මත්පැන, ලිිංගික අපචාරය, 
සූදුව, අල්ප ආරාවුල් මත ඇති වූ වර්ෂ ගණනකට ඇදී 
යන මගෝත රික ගැටුම්, ඇතැම් පියවරුන් විසන් තම 
ගැහැනු දරුවන්ව පණ පිටින් වළලා දැමීම්, අසීමිත බහු 
ස්ත රී විවාහ, තම පියා විවාහ වී සටි ස්ත රියව පුත රයා විසන් 
විවාහ කර ගැනීම වැනි දරුණු ම්මල්ච්ඡ වූ ක රයිා වල 
මයදී සටි මක්කාහව්ාසී ජ්නයාමගන් ස්වල්පයක් හැර 
බහුතරය විසන් නබිතුමාමේ සදාචාර සම්පන්න 
ඉගැන්වීම් ප රතික්මෂේප කරන ලදී. අවසානමේ නබිතුමාව 
මරා දැමීමට ඔවුහු කුමන්ත රණය කළහ. මමම තත්ත්වය 
යටමත් එම නගරය අත හැර යන්නට එතුමාට 
මදවිඳුන්මගන් අණ ලැබුණායින් පසු එම නගරමේ 
තමන්ට අයිතිව තිබූ සයල්ල අත්හැර මදීනාහ් නගරයට 
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මද්ශාන්තරණය කළහ. ඉන් පසු එතුමාමේ දහම 
අනුගමනය කළ මක්කාහ්වාස ජ්නයාමේ සයලූ වසත්ු 
මකොල්ලකෑමමන් පසු ඔවුන්ව ද තම නිමවස් වලින් 
පලවා හරින ලදී.  
“අපරාධ කරනු ලැබූවන්ට (අපරාධ කළ 
ප රතික්මෂේපකයින්ට) එමරහිව යුද්ධ කිරීමට අනුමැතිය 
මදන ලදී. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔවුන්ට 
(විශව්ාසවන්තකයින්ට) උපකාර කිරීමට බලසම්පන්න 
මවයි. මමොවුන් (විශ්වාසවන්තයින්) අසාධාරණ මලස 
තමන්මේ නිවැස් වලින් (සතුරන් විසන්) පලවා හරින 
ලද්දන්ය. මමොවුන් කළ එකම වරද අපමේ පරමාධිපති 
අල්ලාහ් යැයි පැවසීමය”. (22 : 39-40) 
 
ආගමික නිදහස අමහෝස කරමින් නිර්මාතෘට නැමදුම් 
මනොමකොට නිර්මාණයන්ට නැමදුම් කිරීම වැරදි යැයි 
පැවසීම එකම අපරාධය මලස සලකා මමම ජ්නයාව 
තම නිමවස් වලින් පලවා හරින ලද අතර ඔවුන්මේ 
මද්පළද මකොල්ලකන ලදී. මමවැන් තත්ත්වයක් තුළ 
අසාධාරණය හා අයුක්තියට එමරහිව මකමරන 
සටනකින් අමප්ක්ෂා කරන්මන් මිහිතලය මත සාමය, 
යුක්තිය, නීතිය හා මිනිසත්කම සථ්ාපිත කිරීම මහයින් 
එයට සහභාගි වීමද ජිහාදය මලස ඉසල්ාමය අනුමත 
කරයි.  
 
“යමමක් තව අමයකුව ඝාතනය කිරීමට මහෝ මිහිතලය 
මත දුෂට්කම් පැතිර වීමට දඬුවම් වශමයන් හැර 
මිනිමසක්ව (නිකරුමේ) මරා දැමීම මුළු මහත් මිනිස ්
වර්ගයාම මරා දැමීමට සමාන වන්මන්ය. එමලස 
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යමමක් මිනිස් ජීවිතයක් මේරා ගනී ද ඔහු මිනිස ්
වර්ගයාම මේරාගත්තා හා සමානය” (5 : 32) 

 
මමයින් පැහැදිලි වන්මන් නිස මහේතු මනොමැතිව මිනිස ්
ජීවිතයක් ඝාතනය කිරීමට ඉස්ලාම් මකොමහත්ම 
අනුමත මනොකරන බවය. අපරාධකරුවන් සමඟ යුද්ධ 
කිරීමට මදවිඳුන්මේ විධානය ලැබුණ ද මුස්ලිම්වරුන් 
නිරන්තරමයන් සාමය මවත මයොමු වී සටිය යුතු බව 
අල්-කුර්ආනය උගන්වයි. 
 
“තහනම් මාසයන් ඉක්ම ගිය පසු (නුඹලා සමඟ යුද වැදී 
සටින) ආමද්ශකයින්ව දුටු තැන කපා දමවු. ඔවුන්ව 
සරභාරයට ගනිවු. ඔවුන්ව වටලවු. ඔවුන් සැඟමවන 
සෑම තැනකම ඔවුන් මවනුමවන් සැඟ වී සටිවු. ඔවුන් 
(ඔවුන්මේ අපරාධයන්මගන් ද ප්රතික්මෂේපමයන් ද) 
පසුතැවිලි වී වැළකී (විශ්වාස කර) සලාතය ද පිළිපැද 
සකාත් මගවුවමහොත් ඔවුන්ව ඔවුන්මේ මාර්ගමයහි අත 
හරිනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලි හා අති 
කරුණාභරිතය” (9 : 5) 
 
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් විකෘත කරමින් ප්රචාරමේ මයදී 
සටින්නන් විසන් ඉසල්ාමය යුදවාදිත්වමයන් යුත් 
දහමක් මලස හුවා දක්වන්නට උපමයෝගී කරගන්නා වූ  
අල්-කුර්ආන් වැකියයි ඉහතින් උපුටා දක්වා ඇත්මත්. 
නමුත් එම පරිච්මේදමේම ඊළග වැකිමයන් එහි සතය 
සව්රූපය මහළිදරේ වන අයුරින් කරුණු පැහැදිලි 
මකොට ඇත. 
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“(අල්ලාහ්ට) සමානයන් තබන්නන්මගන් මකමනකු 
නුඹමගන් ආරක්ෂාව පැතුවමහොත් අල්ලාහ්මේ වදන් 
ඔහු සවන් මදන තුරු ඔහුට ආරක්ෂාව මදනු. (ඔහු එය 
සවන් දී විශව්ාස මනොකළමහොත්) ඔහුව ඔහුට ආරක්ෂාව 
මදන (මවනත්) ස්ථානයකට යවනු. සැබැවින්ම ඔවුන් 
නුවණ නැති ජ්නතාවක් වශමයන් සටින්මනෝය.” (9 : 

6) 
 
අල්-කුර්ආනමේ 9 වැනි පරිච්මේදමේ 5 වැනි වැකිය 
උපුටා දක්වන ඉස්ලාම් විමරෝධීන් එහි 6 වැනි 
වැකිමයන් පැහැදිලි කර ඇති කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමමන් වැළකී සටිති. “කපනු මකොටනු සර ගත 
කරනු” යන විධානයන් යුද බිමට අදාළ ආඥාවන් ය.  
ඕනෑම සටනක දී සම්ප රදායානුකූලව නිකුත් කරනු 
ලබන ආඥාවන් මලස මම්වා සැලමක්. අන් සටන් වලදී 
දකින්නට මනොලැමබන සුවිමශේෂත්වය නම් සතුරු 
කඳවුමරන් තමන් මවත රැකවරණ පතා එන 
සරණාගතයන් සම්බන්ධව ඉතා කාරුණිකව ආරක්ෂාව 
හා රැකවරණය ලබා දී කටයුතු කරන්නට ඉස්ලාමය 
ඉගැන්වීමයි. ඉහත 6 වැනි වැකිමයන් පැහැදිලි 
කරන්මන් මමම සතයයයි. 
 
ප රචේඩත්වයට හා සමාජ් අසාධාරණයට එමරහිව 
ඉස්ලාමිය අරගලය යුද වාදයක් මනොවන බව පහත 
සඳහන් අල්-කුර්ආන් වැකි වලින් ද පැහැදිලි මවයි. මුළු 
මහත් මනුෂය වර්ගයාටම සාමමයන් ජීවත් විය හැකි යුද 
මුක්ත මලොවක් ඉසල්ාමය අමප්ක්ෂා කරයි. 
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“ඔවුන් සමාදානය මවත නැඹුරු වන්මන් නම් නුඹ ද ඒ 
මදසට නැඹුරු වවු. අල්ලාහ් මකමරහිම විශව්ාසය 
තබවු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්ව ශ රාවකය, සර්ව 
ඥානීය.” (8 : 61)  
 
සතුරන් සමාදානය මවත නැඹුරු වන්මන් නම් එවිට 
මුස්ලිම්වරුන් ද ශක්තිමත්ව හා බලමයන් පසු වුවද 
සමාදානය මවත නැඹුරු විය යුතු බව මමම වැකිය 
පැහැදිලි කරයි.  
 
ජිහාද් නමින් විවිධ රටවල සිංවිධාන බිහි වී ඇති බව අපි 
දනිමු. ඔවුන්මේ ක රියා කලාප මඟින් සවිල් වැසයන්ට ද 
විශාල හානි සදු වූ අවසථ්ාවන් ඇත. මම් සයල්ල 
සහමුලින්ම ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් වලට පටහැනි 
ක රයිාවන් ය. මමවන් කටයුත්තක් කළ හැක්මක් 
ඉස්ලාමිය රාජ්යයක හා ආගමික නායකත්වමේ 
මඟමපන්වීම යටමත්ය. මරාමගන මැමරන ප රහාරද 
මමම සිංවිධාන මඟින් ක රියාත්මක කරන බව අපි දනිමු. 
ඉස්ලාමීය විද්වතුන් බහුතරයකමේ මතය වන්මන් 
සටන් බිමම් දී සතුරාමේ ආයුධ ගබඩාවක් විනාශ කිරීම 
සන්නද්ධ බලය බිදීම වැනි ක රියාවකට හැර මරාමගන 
මැමරන ප රහාර එල්ල කිරීම ඉසල්ාමමේ අනුමත 
ක රයිාවක් මනොවන බවයි. සය දිවි නසා ගැනීම 
ඉස්ලාමමේ මහා පාපයක් මලස සැලමකන අතර 
අහිිංසක සවිල් වැසයන්ට හානි පැමිණ වීම ඉතා විශාල 
අපරාධයක් මලස ද ඉසල්ාමය සලකයි.  
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මුස්ලිම් මනොවන රාජ්යයක් සමඟ මහෝ ජ්න 
මකොට්ඨාසයක් සමඟ යුද තත්ත්වයක් ඇතිවුවමහොත් 
එය වළක්වා ගැනීමම් අදහසන් ඉසල්ාමීය රාජ්යය විසන් 
මයෝජ්නා 3ක් සතුරු රාජ්යයට මහෝ පිරිසකට ඉදිරිපත් 
කරනු ලැමේ. මමම මයෝජ්නා පහතින් විසත්ර කර 
ඇත්මතමු. 
 
1. ඉසල්ාමය වැළඳ ගන්නා මලස ආරාධනා කිරීම. 
 
ඉස්ලාමය වැළඳ ගන්නා මලස ආරාධනා කළ හැකිමුත් 
එමලස කරන මලස බලපෑම් කරන්නට අයිතියක් 
මනොමැත. මම් පිළිබඳව ඇති අල් කුර්ආන් වැකි මමම 
ලිපිමේ ආරම්භමේ උපුටා දක්වා ඇත්මතමු. මම් අනුව 
දහම පිළිබඳව බලපෑම් කිරීම අල්-කුර්ආනමේ මූලික 
ඉගැන්වීම් වලට පටහැණි වූවකි. විශව්ාසයක් 
පිළිගැන්විය හැක්මක් බලපෑමමන් මනොව ඒත්තු 
ගැන්වීමමන් පමණක් බව අප සයලු මදනා දන්නා 
කරුණකි. ඉස්ලාමය පිළිගතමහොත් යුද තත්වය මඟ 
හැර මගොස් සුහදත්වය ඇති වීමට සුදුසු වාතාවරණයක් 
නියත වශමයන්ම ඇති වන්නට ඉඩකඩ ඇති මවයි. 
 
2. ජිසය්ා බදු මගවීම 
 
මදවැනි මයෝජ්නාව වන්මන් සතුරු රාජ්යය මහෝ පිරිස 
ඉස්ලාමීය රාජ්යයට බදු මගවීමමන් එහි පූර්ණ 
රැකවරණය තමන් මවත සහතික කර ගැනීමයි. ජිස්යා 
නමින් වූ මමම බද්ද මුස්ලිම් මනොවන අයට පමණක් 
බලපාන අතර මුස්ලිම් වරුන් මගවිය යුතු බද්ද සකාත් 
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නමින් හැඳින් මේ. සකාත් වලට අමතරවද මුස්ලිම් 
වරුන්ට විවිධ ආකාරමේ සිංවර්ධන බදු මගවන්නට සදු 
වන අවස්ථා ඇත. ජිසය්ා බද්ද වැඩිහිටි පිරිමින් පමණක් 
මගවිය යුත්තක් වන අතර ස්ත රීන්, දරුවන් හා 
දුප්පතුන්ට මමය වගකීමක් මනොමේ. මමම බද්ද 
මගවීමමන් ඉසල්ාමීය රජ්මේ හා එහි හමුදාවන්හි පූර්ණ 
රැකවරණය ඔවුන්ට ලැමබන අතර හමුදාවට බැඳීම ද 
ඔවුන්ට වගකීමක් මනොමේ. ජිසය්ා මගවන්නන් අතර 
දුඟී බවට පත් අය සටින්මන් නම්, ඔවුන්ට යැපීම් 
දීමනාවක් මගවීමට ඉස්ලාමීය භාේඩාගාරමයන් 
කටයුතු කළ යුතුව ඇත. ඔවුන්මේ මද්පළ, ජීවිත, 
ආගමික ස්ථාන හා පූජ්ක වරුන් යනාදිය සඳහා 
රැකවරණය ලබා දීම ඉසල්ාමීය රාජ්යමේ පූර්ණ වගකීම 
මවයි.  
 
3. ගිවිසුමකට එළැඹීම. 
 
තුන්වන මයෝජ්නාව වන්මන් සතුරු රාජ්යය මහෝ පිරිස 
සමඟ සාම ගිවිසුමකට එළැඹීමට කැමැත්ත ප රකාශ 
කිරීමය. සාම ගිවිසුමකට එළැඹීමමන් ඔවුන් සමඟ 
සාමය පවත්වා මගන යාමට ඉස්ලාමීය රාජ්යය 
වගකියන අතර ජිස්යා බදු මගවන්නන් සමඟ මමන් 
බාහිර සතුරු ආක රමණයක දී රැකවරණය ලබා දීමට 
වගකීමක් දරන්මන් නැත.  
 
මමම මයෝජ්නාවන් මඟින් ඉස්ලාමීය රාජ්යය උත්සාහ 
කරන්මන් සතුරුකම් හා යුද්ධයන් වළක්වා සාමකාමී 
පරිසරයක් මගොඩනගා ගැනීමටය. මම් සයල්ල 
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අසාර්ථක වූ තත්ත්වයක පමණකි යුද්ධයක් ඇති වීමම් 
තත්ත්වය මතුවිය හැකි වන්මන්.  
 
මුස්ලිම් මනොවන්නන් සමඟ කටයුතු කිරීමම් ඉසල්ාමිය 
ප රතිපත්තිය මපොදුමේ මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයා 
මකමරහි ඇති වගකීම හා බැදී ඇත. 
 
“(විශව්ාසවන්තයිනි,) ඔබ නීතිගරුක වන මලස ද මහොඳ 
ක රයිාවන් කරන මලස ද ඥාතීන්ට උපකාර කරන මලස 
ද අල්ලාහ් සැබැවින්ම ඔබට නියම කරන්මන්ය. 
අවමානයට ලක් වන ක රියාවන්, පාපයන්, අපරාධයන් 
ආදී දැය (ඔබ මකමරහි) ඔහු තහනම් කරන්මන්ය. (මම් 
දැය) ඔබ මතක තබා ගත යුතු යැයි ඔහු (අල්ලාහ)් ඔබට 
යහ අවවාද මදන්මන්ය.” (16 : 90) 
 
“(විශ්වාසවන්තයිනි,) නීතිය අකුරටම පිළිපැදීමමහි 
අල්ලාහ් මවනුමවන් ඔබ සාක්ෂි දරවු. මිනිසුන්මගන් 
එක් මකොටසක් මකමරහි (ඔබ තුළ ඇති) ද්මේශය 
(ඔවුන්ට) අපරාධයක් කිරීමට ඔබව මපොමළොඹවා 
මනොගනිවු. (මකොපමණ මක්රෝධයන් තිබුණ ද) ඔබ 
නීතියම ක රයිාත්මක කරවු. එය බියබැතිමත්භාවයට ඉතා 
සමීප වන්මන්ය. (කුමන අවසථ්ාවක දී වුවද) ඔබ 
අල්ලාහ්ටම බිය වවු. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔබ කරන දෑ 
මහොඳින් දන්මන්ය.” (5 : 8) 
 
ජිහාද් මාතෘකාව යටමත් ඒ හා බැඳුණ කරුණු මකමරහි 
ද අවධානය මයොමු කරන්නට සදු වූමේ නිවැරදි 
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අර්ථකථනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට එය වැදගත් යැයි 
සැලකූ මහයිනි. 
  
අවසාන වශමයන්, මුසල්ිම් වරුන් යනු පරිපුර්ණ ජීවන 
සැලැස්මක් මිනිසාට ඉදිරිපත් කර ඇති ඉසල්ාම් දහම 
විශව්ාස මකොට ඒ අනුව තම ජීවිතය සකස් කර ගන්නට 
කටයුතු කරන, ආගමික හා සමාජ්යීය සහජීවනය 
ස්ථාපිත මකොට ඒ මගින් සාමය හා සමගිය අමප්ක්ෂා 
කරන පිරිසකි. අනවමබෝධය මහේතුමවන් විවිධ මචෝදනා 
ඉස්ලාමයට එමරහිව විවිධ පාර්ශවයන්  මගින් ඉදිරිපත් 
කළද, එහි සතයය අවමබෝධ කර ගැනීමමන් පසු මමම 
දුර්මත ඉවත් කර ගැනීමට සැමට හැකි වනු ඇතැයි 
විශව්ාස කරන්මනමු. එනිසා අපමේ වැනි බහු 
සිංස්කෘතික හා බහු ජ්න වාර්ගික සමාජ්යක පැවතිය 
යුතු ප්රධානතම ලක්ෂණය විය යුත්මත් අප සැමවොම 
අවිංකත්වය පදනම් කර ගත් බුද්ධිමත් සිංවාදී 
සමාජ්යක් බවට පත් වීමය. විසිංවාදී වීම අප අතර 
අනවමබෝධය වර්ධනය කරන්නට මහේතු වන අතර, එය 
සමාජ් මකොටස් අතර දුරසථ්භාවය ඇති කරවන්නකි. 
අප එකිමනකා අවමබෝධ කර ගනිමු. එමලසම තම 
මතමේ පිහිටා සටින්නට සැමට අයිතියක් ඇති බවද 
පිළිගනිමු.     

 


