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ލް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އޮނަރަބް ވަނަ އަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހު  1429
ޜަން މޯލްޑިވްސް ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވި މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޢަދުނާ  ޟިލްއަލްފާ 

ކުރައްވައި ދެއްވި ތަޤްރީރު މެދުވެރި   
).މ2008އޯގަސްޓް  2 –. ހ1429ޝަޢުބާން  1(  

 
އިސްލާމް ީދނާއި ަޤއުމުެގ ދިފާޢުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާ ައބްޠާލުްނނަށް، ސުވަުރގޭެގ 

އަްށ  وتعالى سبحانههللا ދާއިމީ ނިޢުަމތާއި މަތިވެިރ ދަރަޖަހުރިަކން ބަޔާންކޮްށދެއްވި، ކީރިިތވަންތަ މާތް 
  . ރަންޙަމްދާއި ޝުކުރުކު

  
ދީނާއި ަވަޠްނގެ ދިފާޢުގަިއ ޖިހާދު ކުރަންީވގޮުތގެ މަގު ދައްކަަވއި، ޝަހީދުްނަނށް ހުރި 

ާމތް ނަބިްއޔާގެ   وسلم عليه اهللا صلى دممحމަތިވެރި ަމާޤމު ހާމަކޮށް ދެއްިވ މިުއްއމަތުގެ ސާހިާބ 
އެމާތް ނަބިްއޔާގެ އިުތުރ  ައދި މިދުޢާގައި ، މައްޗަށް ަޞލަވާތާއި ސަާލމް ލެއްުވން އެދި ދުޢާ ކުރަން

  . އާލުްނނާއި ިމތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ުކރަން
  

   برآاته و اهللا  ورحمة عليكم السالم
  

. ވަނަައހަުރގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ ެއއްަވަނ ދުވަސް  1429ޖުރީ ސަނަުތްނ ހިމިއަދަކީ 
ބުވެތި ަވޠަން ދިފާުޢ އަޅުގަޑުެމންގެ މާްތވެެގންވާ ިއސްާލމް ދީނާއި މިލޮ! އާދެ . ޝަހީދުްނގެ ދުވަސް 

ޝަހީދުެވ ަވޑައިެގްނނެިވ ދިވެހި ޢަބްާޠލުްނގެ ޛިކުާރ  ،ކުރުމުގެ މަިތވެރި ޢަޒުްމަގއި، ޖިހާދު ކުރައްަވއި
  . އާކުރެވޭ ުދަވސް 

  
ތެިރ ދުވަުހގެ ުމާނސަބަތުގަިއ ިއޚުލާޞްތެރި ހެޔޮެއދުންަތްއ ރާއްޭޖގެ ިޢއްޒަތް ޝަހީދުްނގެ 

  . ބުވެތި ެއންމެަހއި އަުޚންާނއި އުޚުުތންަނށް އަިރސްކުރަން ލޮ ޖުްމހޫރިްއޔާއަާށއި، ރައީސުލް
  

އިސްާލމްދީނާއި ިމަޤއުމުގެ ިމނިަވންކަމާިއ : މިއަދު ައޅުަގޑުމެްނގެ ަހނދާނަށް ައްނަނނީ 
  . ންގެ މަިތންސިޔާދަތު ދިާފޢު ކުރުމަށްޓަކައި، ޤުރުބާްނވެ ަވޑަިއގެްނނެވި އަބުޠާލު 
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! އާދެ(ްސބަތްވެެގްނވާ އައްސުްލާޠްނ ޢަލީ ަހވަަނ ޝަހީދުްނގެ ދުވަްސ އެބަަޠލަކަށް ނި 
އަހަރު ކުރިން، ފޯްޗީގޒުްނނާ ަހނުގރާމަކުރައްވާ ޝަހީދުވެ ަވޑައިެގްނނެިވ  450މީގެ ) ޢަލީ ރަސްގެާފނު

ުނ މިޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ިޖހާދު ކުރަްއަވނިކޮށް ޯޕޗްީގޒުްނގެ ޙަމަާލ އެމަނިކުފާ. ވެރި ޖިާހދުގެ މަިތންމަތި
ަވނަ ައހަުރގެ  965ހިޖުރީ ަސަނތުން ! ީހދުވެ ވަޑަިއެގންފައި ވަީނ  މިފަދަ ދުަވެހއްަގއި އާެދ އަކުން ޝަ 

  .ޝަޢުބާން މަހުގެ އެްއވަަނ ދުވަުހގައި 
  

ވެިރ މިއަދު ައުއެވގެްނދާ ޛިކުާރ އަކީ ުއތީުމ ތިންބެިއްނ ޕޯްޗީގޒުްނާނ ކުރެްއވި މަތި
ބާރީްނގެ ޙަމަލާތަުކްނ މަލާ. ން ދިަޔގޮތުެގ ޛިކުރާތަކުރުފާނު ޝަހީދުެވގެ  ޖިހާދާއި އެިޖހާދުަގއި ޢަލީ

އިބްރާހީްމ ޝަހީދުެވެގްނދިޔަ އަްއުސލްޠާން މުކަްއރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްީދން ާއއި ައއްސުލްާޠން 
ވަނަ އަަހރުގެ ޮނވެމްަބރު ތިނެްއގަިއ ރާއްޖެއަށް ދިން ޢުދުާވީނ ޙަމަލާގަިއ  1988އި، އަދި ނާކަލާފާ

  . ހި ސިފައިްނާނިއ ރައްޔިުތްނެގ ޛިކުރާޝަހީދުެވެގްނދިޔަ ދިވެ 
  

ެއންމެަހއި އަބްޠާލުްނނަށް ސުވަުރޭގެގ  ޝަހީދުވި އިސްލާމް ީދނާއި މިދީބުެގ ދިފާޢުގައި
  . ަވރު ކޮށްދެއްުވންެއދި ދުޢާ ދަްނނަަވންދާއިމީ ނިޢުަމތް މިން
  

. ުހރި ކަމެއް ރުމަދަަޘާވބާއި ދީނާއި ޤައުުމގެ ދިފާޢުގަިއ ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވުމަީކ ގިަނުގނަ
  . ތަްއ ތާއަބަދަށް ެދމިގެްނދާނެ ަކމެއްއެބަެއއްގެ ނަން . ަދރެއް ލިބޭނޭ ކަމެއްމަތިވެރި ަޝރަފަކާއި ޤަ
  

ޝަހީދުްނގެ މަތިވެރިކަްނ ބަޔާން ުކރައްވާ ކީިރތި ޤުރުާއްނގައި ަވީޙ هللا މާތް 
  :އާޔަތެްއގެ ާމނާަގިއވޭ ފަިއވާ ކުރައްވާ

  
މެދު، އެމީހުްނނަީކ  ްށ ޤަތުލުެވގެްނދާ މީހުްނނާ ެގ މަގުގައި ިޖހާދުކުރަނިކޮهللاއަދި " 

ނަމަެވސް . ައދި ކިއެއްތަ އެަބިއމީހުްނނީ ދިިރތިބި ބައެކެވެ. މަރުވެފަިއވާ ބަޔެކޭ ތިޔަބަިއ މީހުން ނުުބނާށެވެ 
  )  154  البقرة سورة."   (ެގނީ ެއވެނއެކަން ތިޔަަބއި މީުހންނަްށ ނޭ

  
ފާހަގަކުރުުމގެ ބޭނުމަކީ، އެިއން ޢިބްރަތްތެިރ  އަުޅގަޑުެމން މިފަދަ މުހިްއމު ދުވަސްަތއް 

މާޒީން ޢިބްަރތް ލިބިގަނެ، މުސްތަޤުބަްލ . މަތިވެރި ދަުރސްތަކެއް ޙާސިލްކުރުން . ފިލާވަޅުތަކެްއ ލިބިގަތުން
  . އާރާސްތުކުުރން

  
ވަޑަިއެގންެނިވ ޢަބްޠާލުންެގ ޙާދިޘާތަކަށް ނަަޒުރ  ނެތްގޮުތަގިއ ޝަހީދުވެ ޝައްކެއްެވސް 

! އާެދ . ޙާިޞލު ކުރެވިާދނެ  ލާިއރު އެކަމުން ވަަރށް ައގުހުިރ ފިލާވަޅުތަކެްއ އަުޅަގނޑުެމންަނށްހިްނގާ
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ައުޅަގނޑުެމްނެގ  .ނަޞްރާިއ ާކމިޔާބު ލިބޭީނ އެކަތިަގޑަކަށް ެވެގން ެއންމެްނ މަަސއްކަތް ކުރުުމންކަން 
އަދި . ުކރުމުގެ މުިހްއމުކަން ޑުެމްނެގ ޢަޤީދާ ަރއްކައުތެރިނމިނިަވންކަމާިއ، ސިޔާދަާތިއ، އަދި ައުޅގަ 

  . ާވްނޖެހުަނސް ފަސްޖެިހގެން ނުާވނެަކން އެއްބާނީއެކަމުގައި ޮކންމެފަދަ ޤުރު 
މިއީ . މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނގެ ކާބަފައިން އަުޅަގނޑުެމްނނަްށ އުނަގްނަނއި ދީފައިާވޮގތް

ިމީއ ދިެވހިްނެގ . ުތެގ ހެކިމިއީ ިދވެިހްނގެ ވަޙުދަ. މިޤައުމު ޤަުއމެއްގެ ގޮުތަގއި ދެމިއޮތުމުގެ ސިއްރު 
  . މިނިަވން ކަުމގެ ޙަޤީޤަތް 

  
މިޤައުމު އުެފއްދި ކޮންެމ ބަޠަލެްއެވސް، ދީާނިއ ޤައުުމގެ ދިފާޢުގައި ިޖހާދުކުރެްއީވ 

ތަކުްނ ފިސާރި ކެިރަވޑައިެގން، ހިްތވަރާިއ ޖޯުޝން ފުިރގެްނާވ ވަުރގަަދ ޫރޙެއްގައިަކން  ތާރީޚުެގ ފަތްފުއް
ީވއިރު ައޅުަގުޑމެންގެ ޤައުީމ އަބްޠާލުން އެދެއްެކވި ަނމޫނާިއން ފިާލވަޅު ލިިބގަުތމަކީ، މިއަދު . ސާބިތުވޭ

  .އަުޅަގނޑުެމްނގެ މަްއޗަށް ޮއތް ވާޖިބެއް
  

ްނެގ މިޤައުމުެގ ދިފާޢުގައި ދިވެހީ  ތީްނގެ ާރއްޖެއެްއގެ ޮގތުގައި ދެމިއޮ ދިވެހީ  ދިވެިހރާއްޖެ
މިޤައުމުެގ . ލުންތަކެްއގެ މިްނނެްތ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ތެރެއިން ޝަހީދުެވެގްނ ދިޔަ އަބްޠާ

މެްނނާއި ހަމަޔަށް ާވރުތަކޮށްދީފަިއ މިވަނީ، އެމުޖާހިުދްނ ސިޔާދަތު އަޅުަގނޑު މިނިަވންކަމާިއ 
ތު ދެމިއޮތީ މިލޮބުވެިތ ދަތާއި ކަރާމާ ިމޤައުމުެގ ވަޙު . ންވެަވޑަިއގެްނެނވި ޤުރުާބނީެއއްގެ މަިތވެިރ ކަމު

އް ކެީދނުގެ ޙިާމޔަަތށްޓަކައި، ޝަހީދުވެަފިއވާ އެތަ އިސްލާމް ފާޢަށްޓަކައި، މާތްވެެގްނވާޤައުމުގެ ދި
  . އަބްޠާލުްނގެ ހިތްމަތާއި ިމންަނތުން 

  
ޝަހީދުްނގެ ދުވަހު، އަުޅަގޑުމެން ހަނާދންކޮށްލަންެޖޭހ އެއްކަމަކީ، ތާރީޚު ހެކިޭދގޮތުަގިއ 

ހަަރކު، އެކަމުެގ އަީޑގައި ތެރިަކން ކުރިމަިތިވ ކޮންމެފަނުރައްކާ ށް މިޤައުމުެގ ިމނިަވންކަމާިއ ސިޔާދަތަ
ށް ފުރުސަުތ ދިވެހި ަޤއުމުގެ ިމނިަވންކަމާ ތޮޅެުލމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަ. ްނގެ ބަޔަކު ތިބޭކަންދިވެހީ 

ކަމުަގއި އަމިއްލަ އެދުމާއި ތިމާމެންގެ ޒާީތ މަސްލަޙަތު، އެ. ްނެގ ސަބަބުންކަންލިބިގެން ަދީނ ދިވެހީ
  . ންތަކެއް ބޭުރގެ ފަރާތްތަަކކާ ގުިޅގެންަކންތައްުވރެ ކުރިޔަށް ނެުރނު ދިެވހީ ަމޞްލަޙަޤައުމުގެ 

  
ނިޑަވޅެްއގައި، ައޅުަގޑުމެްނެގ ކާބަފައިން ކަށިްނ  ނަމަެވސް މިފަދަ ކޮންމެ ދަ

ގައި، ިޖހާުދކޮށް، ލާމަސީލު ޤުރުބާީނތަކެއްވެ، ައނިާޔވެިރްނެގ ޢު ހިތްވަުރނެރެ، ދީާނއި ަޤއުމުގެ ދިފާ
  . ދަކޮށް ދީފައިވޭޤައުމުގެ ިސޔާދަތާއި ކަާރމަތު އިޢާ. ތަކުން ަޤއުމު ސަލާމަްތ ކޮށްދީފައިވޭވަކި
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ޝައްކެއްެންތ ގޮުތގައި ިމނިަވން ޤައުަމކަށް އަްނާނެނ އެންެމ ހިާތމަވެރި އެންެމ ބަަނ 
. ދަށަށްދާ ދުވަސް  ބޭރުބަެއއްގެ ައުޅވެިތ ކަމުގެ. ެއަޤއުމެްއގެ މިިނވަންަކން ެގްއލިެގންދާ ދުަވސް ،ދުވަހަކީ

  . ކުރެވޭނީ އަުޅވެތިކަމުގެ ހިިތ ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ބަަޔކަށް  މިކަން އިޙުާސސް
  

ކޮށް ަނގާލަީނ ަޤއުމުތަކާ ަހނގުރާމަ ަކން މިިނވަން ތަުކގެ ޤައުމުތާރީޚީ ަނޒަަރކުން ބަލާއިުރ 
  . އެޤައުމުތަކަްށ އަރައި، ިއސްތިޢުމާރު ކޮށްގެން އެަޤުއމުތައް އަުޅެވތި ކޮށްގެން 

  
މިޒަމާުނގަިއ މިފަދަ ދުވަެހއްަގިއ އަުޅަގނުޑމެން ސަމާުލކަންދޭންެޖޭހ އެއްކަމަކީ، 

ެއައށްވުރެ ނުަރއްކައުތެރިކަްނ ކުޑަޫންނ ،  އަރަިއަގނެ އަުޅވެތި ކުުރމުގެ ބަދަުލަގއިޤައުމުތަކަށް 
ގެ ވިްސނުމާިއ ދަިރންޤައުުމެގ ޒުާވުނންާނިއ ޅަ .ފިކުރީ ހަނުގރާމައެއީ ! އާދެ . ކުރެވޭކަން  ެއއް ހަނގުރާމަ

ނޑުުފނޑު . ބަދަލު ކޮށްގެން  ޚިޔާލު ކިލަނބުކޮށް . ކޮށްލައިެގން ީދނީ ޢަޤީދާ ާއއި އިޖުތިމާީޢ އުސޫލުަތއް ފު
  . ނެިތކޮށްލައިެގން އާދަކާދަ އާއި ޘަޤާފަތް
  

ތްޒާތުގެ ިމިނވަންކަާމއި ޙައްޤުތަުކެގ މިއީ ޒަާމނީ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮްށގެްނ، އެކިއެކި ޒާ 
. ހޭލުންެތރިާވންވީ ކަެމއް. ިމކަމަކީ ކޮންމެހެްނވެސް ިވސްނާ ސަމާުލވާްނވީ ކަމެއް . ަގއި ކުެރވޭ ކަމެއްނަމު

  . ނޭނގިިތއްބާ މިނިަވންަކން ކިލަނބުެވގެްނ ހިނގައިާދެނކަމެއް
ްނނާއި ހަމައަށް، މެ ެވްސ ނެތްގޮުތަގިއ އަުޅަގނޑުެމންގެ ކާބަފަިއން، ައޅުަގނޑުޝައްކެއް

ޖާާނިއ މާލުްނ .  ައގުބޮޑު ުޤރުބާނީތަކެއް ެވެގން ވާރުތަކޮށްީދފައިަވނީ، ކަމާއެކު  ިމިނވަން މިޤައުމު 
  .މަްށޓަކައި ޝަހީުދވެެގންއުީދނާއި ޤަ . ފިދާވެެގން

ކަމާއިއެކު، އަްނަނން އޮްތ ޖީލުތަކަށް ވާޞިލްކޮށްިދނުމަކީ،  މު މިިނަވން އުމިޤަ  ވުމާއެކު،
ނުޑގައި ެއޅިފައިވާ މިއަދު ައޅުަގނޑު   .އަދާކުަރްނޖެހިފައިވާ ިޒންމާެއއް. ލިްއޔަެތއްއޫބުރަ މަސް ެމްނގެ ކޮ

މަށް އުޤަުރމަތްތެރިކޮށް ހިތަިއގެން، ޙުމިކަން ކުރެވޭނީ އަުޅަގނޑުެމްނގެ ދީނަށް 
ީމ މަސްލަޙަތަްށ އުާޒތީ މަސްލަޙަތަށްވުރެ، ޤަ. އެއްބައިަވްނތަކަން ޤާއިްމކުރެވިެގންވަފާތެރިެވެގްނ،   

  .އިސްކަްނދެިވެގން
ޑުެމްނގެ މިލޮބުވެތި ވަތަން ިމނިަވންކަމާއެކު ައބަދަށް ދަމަހައްޓަވައި، މާްތވެެގްނާވ އަުޅަގނ

އަުޅަގނޑުެމްނގެ މެދުަގިއ ! ކުރައްވާށި އިސްލާމްީދުނގެ މަތީަގއި އަުޅަގނޑުެމްނގެ ފައިތިލަަތއް ސާބިތު
  .އާީމން! އެކުވެރިކަމާިއ އެއްބަިއވަްނތަކަން ދަމަަހއްޓަވާށި

  برآاته و اهللا  ورحمة عليكم والسالم


