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Kampaņas Patiesais 
Islāms mērķis ir izglītot 
un nodrošināt publiku 
ar patiesu Islāma ziņu, 
tajā pat laikā nošķirot 
Patieso Islāmu no 
ekstrēmisma. 

Tas apvieno Musulmaņus ar 
ne-Musulmaņiem līdzīgos 
Islāmā tā pareizajā izpratnē, 
kā mācīja Svētais Pravietis 
Muhameds (Lai Viņam Miers). 
Kā arī kampaņa vēlās apvienot 
kopienas ar sadarbības un 
darbošanās garu, lai padarītu 
šo pasauli labāku.  

Laikā, kad pasaulē 
nepārtraukti saasinās konflikts, 
mums ir jāuzsver princips, ka 
visām ļaunuma un cietsirdības 
formām ir jābūt apspiestām un 
visām labestības un cilvēcības 
formām – apstiprinātām. 
Tādējādi ļaunums neizplatīsies 
tālu, tikmēr tikumība un miers 
izplatīsies tālu un plaši, lai 
izrotātu mūsu sabiedrību. Ar 
šo Kampaņu apvienosimies visi 
kopā, lai radītu tādus 
apstākļus, kas garantēs mieru 
un labklājību ikvienam mūsu 
sabiedrībā. 

1 Tic Dieva
neatkārtojamībai

Musulmanis tic Vienam 
Dievam, kas ir visu nāciju, rašu 
un reliģiju Pavēlnieks, tāpēc ir 
neiespējami, ka īsts 
Musulmanis radīs savā sirdī 
naidu pret jebkuru nāciju, rasi 
vai reliģiju.

2 Tic, ka Svētais Pravietis 
Muhameds (lvm) bija Žēlastība 
Cilvēcei

Musulmaņi seko piemēram un 
praktizē Svēto Pravieti 
Muhamedu (lmv), kurš parādīja 
ceļu, kā cilvēkiem nokļūt tuvāk 
Dievam. Viņš kalpoja cilvēcei, 
radot mieru sabiedrībā un 
aizstāvot pilnīgu brīvību reliģijas 
un ticības jomā gan 
Musulmaņiem, gan 
ne-Musulmaņiem līdzīgajiem. 

3 Tic, ka Islāma ziņa par mieru ir 
universāla

Islāms noraida visas terorisma 
formas un aizstāv tiesīgumu 
pret visu formu nežēlību, 
korupciju un nekārtībām.

4 Tic lojalitātei pret dzīvesvietas 
valsti

Svētais Pravietis Muhameds 
(lmv) teica, ka savas valsts 
mīlēšana ir daļa no ticības.



5 Tic Sieviešu vienlīdzībai un 
tiesībām

Islāms ir ieņēmis pozīciju par 
cieņu un godu pret sievietēm. 
Vienlīdzība un sieviešu tiesības ir 
pamats mieram, komfortam, 
laimei un progresam. Islāms 
uzskata, ka vīrieši un sievietes 
papildina viens otru un tiem ir 
savstarpēja piepildījuma nozīme.

6 Tic visu nāciju un rašu 
vienlīdzībai

Islāms mudina izbeigt visu 
nevienlīdzību, lai kur un kad tā 
pastāvētu, jo visi cilvēki ir 
dzimuši vienlīdzīgi. Tas skaidro, 
ka visu nāciju un rašu cilvēkiem 
ir jābūt piešķirtām vienādām 
tiesībām bez jebkādas 
diskriminācijas un 
aizspriedumiem.

7 Tic, ka visiem cilvēkiem ir jābūt 
pamatbrīvībai

Islāms atbalsta tādas 
pamatbrīvības kā reliģisko, 
politisko, nacionālo un civilo 
brīvību. Šīs brīvības ir būtiskas 
sabiedrībai, lai sekmētu progresu 
un garantētu mieru un drošību. Šīs 
cēlās vērtības atjauno cilvēka 
cieņu.

8 Tic Reliģijas norobežošanai no 
Valsts jautājumiem

Islāms norāda, ka nevienai no 
reliģijām nav tiesību iejaukties 
valsts nozīmes jomās, kā arī 
valstij nav nekādu tiesību 
iejaukties reliģijas lietās. Islāms 
māca Musulmaņiem, ka ticības 

pieņemšana ir lieta starp 
cilvēku un viņa Dievu, un 
ikvienam ir atļauts dzīvot 
saskaņā ar savu ticību un 
pildīt savus reliģiskos 
pienākumus.

9 Tic Musulmaņu Valdīšanai, 
sauktai par Kalifātu

Islāms māca mums, ka 
Īstais Kalifāts ir garīgs un 
tas ir dibināts uz Svētā 
Pravieša Muhameda (lvm) 
priekšrakstiem un 
pareģojumiem. Tam nav 
politisku tiekšanos.

10 Tic, ka pas Atteikšanos netiek 
piemērots sods

Islāms piešķir pilnīgu 
izvēles brīvību – ticēt vai 
neticēt. Cilvēkam ir tiesības 
apstiprināt Ziņu vai 
noraidīt to. Svētais Korāns 
norāda: “Ļauj ticēt tam, 
kurš grib, un ļauj neticēt 
tam, kurš negrib.” [18:30]

11 Tic, ka mūsu Džihāds ir 
mīlestība, žēlsirdība un 
līdzjūtība

Mūsu Džihāds nav zobenu, 
ieroču un spridzekļu 
Džihāds. Mūsu Džihāds nav 
nežēlības, brutalitātes un 
netaisnīguma Džihāds. 
Drīzāk, mūsu Džihāds ir 
mīlestība, žēlsirdība un 
līdzjūtība. Mūsu Džihāds ir 
tolerance, taisnīgums un 
cilvēku simpātija. Mūsu 
Džihāds pastāv, lai īstenotu 
Visvarenā Dieva un Viņa 
Radīšanas tiesības.
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