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އަށް ދަންނަވަން. އެއިލާހުއީ އެންމެހައި ޢާލަމްތައް هللا ގިނަގުނަ ވެގެންވާ ޙަމްދާއި ސަނާ މާތް 

އަދި  !ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު. އަޅަމެންގެ ސާހިބާ މުޙައްމަދުގެފާނަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިހައްދަވައި 

 !ވެސް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ލުވެރި ބޭކަލުންނަށާއިއެކަލޭގެފާނުންގެ އެންމެހައި އާ

 އާމީން! 

ރިވެތި ސިފަފުޅުތަކުގެ ވެރި އިލާހު! ހުރިހާ އުނި ތިޔައީ ހުރިހާ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! 

ސިފަތަކުން ތިޔަ އިލާހު ހުސްދުރުވެ ވޮޑިގެންވޭ! އަޅަމެން އެކަމަށް އީމާންވަން! ތިޔައީ އަޅަމެންގެ ވެރި 

ހާ އަޅަމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވައި އަޅަމެންނަށް ހުރިމެން ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވައި، އިލާހު! އަޅަ

ތިޔައީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ވެރި އިލާހު! ތިޔަ އިލާހުގެ ށް އިރާދަ ކުރައްވާ އިލާހު! ކަމަކަ

އިރާދަފުޅާއި މިންވަރު ފުޅުން ނޫނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ! ތިޔައިލާހުއީ އަޅުތަކުންދެކެ އެންމެ 

ޙްމަތް ލައްވާނދޭވެ! އަޅަމެނަށް ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އިލާހު! އަޅަމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ! އަޅަމެނަށް ރަ

ގެ އެންމެ މަތިވެރި އޯގާތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އަފޫކުރެއްވުމާއި ރަޙްމަތުގެ ސިފަފުޅަކީ ތިޔައިލާހު

ޅަމެންނަށް ތިޔައިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި އޯގާވެރި ކަމުންނޫނީ އަ ނީ ތިޔައިލާހުގެ އަޅުން.އަޅަމެން ދެސިފަފުޅު!

 ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ނެތް. 

ގެ ތެރެއިން ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި އަޅަމެންހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! 

 ،އެއުރެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއިމަސްއޫލުވެރިންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުގައި ތިބިހައި ބަޔަކަށް 

އަޅަމެން އެންމެނަށް  އުފީޤުތަގުމުގެ ނކަންމަތީގައި އެމަގުން ހި ވާޖިބުތަކުގެ މައްޗަށް މަގުދައްކަވައި ސީދާ

އި ފިތުނަފަސާދައާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން ފިއްލަވައި އަޅަމެންގެ ހިތްތައް އާދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ މެދުން ޙަސަދާ

މިންޖުކުރައްވައި،  ނުރައްކަލަކުންއެންމެހައި މިރަށް އާއި އަޅަމެންގެ އަޅަމެންގެ ރާއްޖެއެކުވެރި ކުރައްވާނދޭވެ! 

ނދޭވެ! މެންގެ ރާއްޖެ ތިޔާގިކުރައްވާއަޅަވެ! ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭ ރައްކައުތަކުން އަޅަމެންނު އެންމެހައި

 ޙަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުނަވެރިކަން އަޅަމެންގެ ތެރެއިން ފިއްލަވާނދޭވެ! 

ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ޢަފޫ ކުރައްވާނދޭވެ! 

ގެ ވަޠަނުގައި އުފެދިފައިވާ ފިތުނަ ފަސާދައާއި ނޭދެވޭ އެއްކިބާ ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންއަޅަމެން ފާފަތަކުން 



ން ސަލާމް ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ރަށްތަކުން ޢަމަލުތަކާއި ނުރައްކައުތެރި ޢަމަލުތަކުން މިލޮބުވެތި ވަޠަ

ވެ! އަޅަމެންގެ މިރަށަކީ އަމާން ރިން އެކަމުން މިންޖު ކުރައްވާނދޭތި ހުސްކުރައްވައި އަޅަމެންގެ ދަމަސްތުވާތަކެ

ދުމަށް އުފެތަނެއް ކަމުގައި ލައްވައި، އަޅަމެންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯތްބާއި އުލްފަތާއި ކުލުނައިގެ މާހައުލު 

ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އިފި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ އިރާދަ ކުރައްވާނދޭވެ! ތިޔަ އިލާހު އިރާދަ ކުރައްވަ

އަޅަމެންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ފަރުދުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ފަރުވާ ބަހައްޓާ، އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވާ، 

 އި، އަމާން އޮމާން ޖައްވެއް އަޅަމެނަށް ދައްކަވާނދޭވެ! އެކަކު އަނެކަކާ އަޅާލާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވަ

ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ޙަވާލުވެ އިސްވެ ތިބި ހުރިހާ 

ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ، އެބައިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވައި، ރަށާއި ވަޠަނާއި 

 އްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު ކަމުގައި އެއުރެން ލައްވާނދޭވެ! ރަ

ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! މިރާއްޖޭގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 

ކަމުގައްޔާއި، ގެން ތިބޭ މުވާޠިނުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ، ތިޔަ އިލާހު ފޮނުއްވި ޝަރީޢަތުގައި ހިފަހައްޓައި

ވެރިންނަށް އިޙްތިރާމު ކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަދި މިރާއްޖޭގައި މިހާރު އުރެންގެ އެ

ޤައުމުގެ ވެރިންނަކީ ލު ކުރަށްވައި، އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތުގައި ހައް

އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންޞާފަކީ ތިޔަ އުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ވެރިން ކަމުގައި ވުމުގެ ތަ

އަނިޔާވެރި ވެރިން އަޅަމެންގެ އިލާހު އެންމެ ރުހިވޮޑި ނުގަންނަވާ ޢަމަލެވެ. އަޅަމެންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުން، 

ންގެ ފާވެގަތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅަމެންނާއި އަޅަމެއެފަދަ ވެރިން ފާނުކުރައްވާނދޭވެ! އަދި މައްޗަށް 

 އަޅަމެންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުން އަޅަމެންނަށް ކޯފާއެއް ޢަޛާބެއް ނުފޮނުއްވާނދޭވެ! ޢަމަލުތައް ނުލައްވާނދޭވެ! 

އަޅަމެންނަށް ފާފައެއް ކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުލައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަކީ އުރެދިއުޅޭ 

ހިނދަކު ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އަވަސްވެގަންނަ، ތިޔަ އިލާހުގެ ރަޙުމަތާ ދިމާއަށް ކުއްތަންވާން އެދޭ ބަޔަކު 

އަޅަމެންގެ ވެރިންނަކީ ތިޔަ އިލާހަށް އުރެދޭ، ޤައުމަށް ބޭވަފާތެރިވާ، ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ! 

ޔާވެރިވާ، ޤައުމުގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ، ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނި

ބިންބިމާއި މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުލައްވާނދޭވެ! އަދި އެފަދަ އަނިޔާވެރި ބަޔަކު 

އަމިއްލަ ފައިސާއަށް ހެއްލި ނުގަންނަ، އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވެރި ނުކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެން ރައްޔިތުންނަކީ 

ތިމާމެންނާ ޙަވާލުވެވޭ ސްކަންދޭ، ލާބައާއި މަންފާއަށް އިމަޞްލަޙަތާއި ޤައުމާއި ޢާއްމު އެދުމަށްވުރެން 

އަމާނާތްތެެރިކަމާއެކު ނިންމަން އެނގޭ، އެމަގަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!  ސްއޫލިއްޔަތުމަ

 

އެންމެހައި އެންމެހައި ރޯގާތަކާއި ބަލިމަޑުކަމާއި ތަދުމަޑުކަން އަޅަމެންގެ  އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!

އިތުރު ކުރަށްވައި، ތިޔާގި ކަމާއި ތަނަވަސްކަން ރޯދި ދެއްވައި، ފިއްލަވައި ދެއްވައި، ޙަލާލު ރަށްތަކުން 



އަޅަމެންގެ ރައްޔިތުން ދުރުހެލި ކުރައްވައި، އަޅަަމެންނީ ދަތިތަކާއި އުނދަގުލާއި އުދާސްތަކުން އަޅަމެންނާއި 

އޭގެ ޙުކުމްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ދެކެ ލޯބިވާ ދީނަށް ޢަމަލުކުރާ،  ތިޔަ އިލާހާއި ތިޔަ އިލާހުގެ ދީން

 ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! 

ޔާނާތާއި މަކަރާއި ޓެކުމާއި އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެރި ކަމާއި ޚި

ފިތުނަ ފަސާދައާއި މާރާމާރީއާއި ޙައްޤުން އެއްކިބާވެގަތުމާއި ބަދަލު ހިފުމާއި ޙަސަދަވެރިކަމާއި ރިޝްވަތާއި 

ންނާއި ރިހެނުމިފަދަ އެންމެހައި ނުރައްކައުތެރި ބަލިތައް ނެތި ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ޒުވާނުންނާއި ފި

ނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢާއްމު މަޞްލަޙަތުތަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވައި، އަންހެނުންނަކީ ދީނާއި ޤާނޫ

ންގެ ޢިއްފަތާއި ކަރާމާތް ންތަކުއަޅަމެންގެ އަންހެއަޅަމެންގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު ކުރައްވާނދޭވެ! 

ވަޠަނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ ރައްކައުތެރި ކުރައްވައި، އެކަނބަލުންނަކީ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކު ޤައުމަށާއި 

ކުރާ މީހުންނަކީ ތެދުވެރި ޢަދުލުވެރި އިންޞާފުވެރި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! 

ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވައި، އެއުރެންނަކީ ތިޔަ އިލާހަށާއި ތިޔަ އިލާހުގެ ދީނަށް ވަފާތެރި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި، 

ގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާ، ތުންނަށް ތެދުވެރި، ޢަދްލަށް ލޯބިވާ، އަނިޔާއަށް ނުރުހޭ، ތިޔަ އިލާހުރައްޔި

ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަ އިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި ނިޢުމަތަށް އެދިއެދިތިބެ، އެއާއި ދިމާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިދާ 

 ލައްވާނދޭވެ! 

އި ކުރެވޭ ކުރެވޭ ކުށްތަކަށާއި ގަސްތަކާނުލަކަލާކޮ! އަޅަމެނަށް ހަނދާންނެތިވެ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސް

ޢަޛާބެއް ނުދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވުރެ ކުރީގެ މީހުންނަށް ބުރަ ކުށްތަކަށް 

އަޅަމެނަށް ކުޅަދާނަ  ޖެއްސެވި ފަދައިން އަޅަމެނަށް ބުރަ ނުޖައްސަވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ވެގެންނުވާފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް އަޅަމެނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެނަށް ޢަފޫކުރައްވައި، އަޅަމެންގެ ފާފަ 

ފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ! އިބަރަސްކަލާނގެއީ އަޅަމެންގެ ކަންތައްތައް 

 ކާފިރުންގެ މައްޗަށް އަޅަމެނަށް ނަޞްރު ދެއްވާނދޭވެ! !އިލާހު އެހީތެރިވެވޮޑިގެންވާ ބަލަހައްޓަވާ

ދުނިޔޭގައި ހެވާއިލާބަ ދެއްވައި އާޚިރަތުގައި ސުވަރުގޭގެ އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް 
 ައިގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރައްވާނދޭވެ! ނިޢުމަތް ދެއްވާނދޭވެ! އަދި ނަރަކ

މަދަދާއި އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހު! ތިޔަ އިލާހުގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއި ޖަބަރޫތިއްޔަ ވަންތަކަމުން 

ދި ތިޔަ އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުން އަވަސް ނަޞްރާއި މަދަދަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެދެމެވެ. އައެހީތެރިކަމަށް 

ނަވާ ސިފަފުޅުން ތިޔަ އިލާހުގެ ޙުކުމްތަކާ ޚިލާފުވާމީހުންނާމެދު ތިޔަ އިލާހު ކޯފާވެ ވޮޑިގަން



ދި ދަންނަވާ އެދި ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ އިލާހުގެ ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ ޙިމާޔަތް އެއެހީތެރިވެވޮޑިގަތުމަށް 

 މީހުންނަށް ތިޔަ އިލާހު ޙިމާޔަތް ދެއްވަމުއެވެ.

ވުން އަޑު އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ، އަޅުންނާ އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އޭ އަޅުންގެ ދެންނެهللا! އޭ

ހައްދުފަހަނަޅައިގޮސް ކުއްތަންވެ ވޮޑިގެންވާ، އަޅުންނަށް އިޖާބަދެއްވުމުގައި އަވަސްވެ ވޮޑިގެންވާ، އަބަދުމެ 

ބަދަލު ހިއްޕެވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަ ވޮޑިގެންވާ، ޢަޛާބު ދެއްވުމުގައި ގަދަފަދަވެގެންވާ، އުރެދޭ މީހުންގެ ކިބައިން 

އޭ އެއްވެސް ބާރުވެރިއެއްގެ ބާރެއް އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާ، ންތަ އިލާހު! ަކަށުކަޅުދްނވަ ، ޖަބަރޫތިއްޔަ

 ! ތަ ކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހުވެރިންގެ ވެރިކަން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލެއްވުގެ ކުޅަދުންވަންއަދި ބަޣާވަތް ކުރާ 

އަޅަމެނަށް މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާ މީހުންގެ މަކަރާއި ޙީލަތުންނާއި އަދި އަޅަމެންނަށްޓަކައި އަނިޔާވެރި 

ނަށްޓަކައި މަކަރުވެރިކަމުގެ ދާ ފަތުރާ ވަޅުގަނޑުތައް ކޮނެ ތައްޔާރުކުރާ މީހުންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުންނާއި އަޅަމެން

މީހުންގެ އެންމެހައި ދުއްތުރާތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރަށްވައި ރައްކައުތެރި ކުރަށްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ  

އަށް އެމީހުން ޖައްސަވާނދޭވެ! އަދި އެމަޅިފަތިތަކުގައި ސާހިބުވަންތަ އިލާހު! އެއެންމެހައި މަކަރާއި ޙީލަތުގެ 

އެމީހުން ލައްވާނދޭވެ. އަދި އޭގެ އަޅުވެތި އިގަނެ، އެކަމަށް އަނގަ ހިއްކައިގެންފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ހަމަ ފެންބޮވަ

ކާފުހާޔާޢައިންޞާދުގެ ޙައްޤުގައި، ދުޝްމަނުންގެ هللا! އަސީރުން ކަމުގައި އެމީހުން ލައްވާނދޭވެ. އޭ 

އެކަން ފާކުރަށްވާނދޭވެ! އަދި އެއުރެންނަށް ދުޝްމަންކަމުން އަޅަމެން މިންޖު ކުރަށްވައި، އެއުރެންގެ ބޮލަށް 

މަދަދުވެރިވާ މަދަދުގާރުންނާއި މިތުރުން ހަތުރުން ގޮތުގައި ލައްވައި، އެމީހުންގެ އެނުލަފާ ނޭއްގާނި ޢަމަލުތަކުގެ 

ންގެ ބަދަލު، އެއުރެންގެ ކިބައިން ހިއްޕަވައި، އެއުރެންގެ މިތުރުން އެއުރެންގެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ލައްވައި އެއުރެ

ންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވަސް އަޅަމެންގެ ތެރެއިން އެމީހުهللا! އޭ  މައްޗަށް މިބައިމީހުން ފާކުރަށްވާނދޭވެ!

ބައިގަނޑު މަދު އަނިޔާވެރި ވާނދޭވެ! އެމީހުންގެ ގުޅުން ބައިބައި ކުރަށްވާނދޭވެ! އަދި އެމީހުންގެ ލައްފި

ތިޔަ އިލާހުގެ ނިކުރަށްވާނދޭވެ! ދާއިރާ ހަ ކުރަށްވާނދޭވެ! އެމީހުންގެ ތޫނުކަން ކޮށިކުރަށްވާނދޭވެ! އެމީހުންގެ

ނަބީބޭކަލުންނާއި ވަލީވެރި ބޭކަލުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވުމުގައި، ތިޔަ އިލާހުގެ ދުޝްމަނުންގެ ބާރު ފުނޑުފުނޑު 

 ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ.

ޔަ އިލާހުގެ އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! ތިޔަ އިލާހުގެ މިމުސްލިމު އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި، ތި

ދީނާ ޚިލާފަށް، ތިޔަ އިލާހާއި ތިޔަ އިލާހުގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅުތަކާ ޚިލާފަށް އެއަށް ގޮންޖަހަމުން، 

ވައްޓާލައި، ބަޣާވަތް ކުރީއެވެ. ފައި ހުރި ވެރިޔާ މިބައިގަނޑު މީހުން ގުޅިގެން މިޤައުމުގައި ރައްޔިތުން ހޮވާ

ތިޔަ އިލާހު ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަމެއް ހުއްދަ ކޮށްގަތީއެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެން ތިޔަ އިލާހު ރުހިވޮޑި 

ނުބައިވެގެންވި ސުންޕާ ޢަމަލެވެ. އެއީ ކުރާނެތޯއެވެ؟ މިމީހުން ގެނައީ މިނުގަންނަވާ ކަމެއް މުސްލިމަކު 

هللا ! މީހުން އެކަން ކުރިގޮތްވެސް ތިޔައިލާހު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަމުއެވެ. އޭ ކޮންކޮން ބަޔަކުކަންވެސް، އެ

ސަބަބުން މިމީހުން ނިކަމެތި ކުރަށްވާނދޭވެ. ކުރިއަށް އޮތް މިބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ފާފަވެރިކަމުގެ 



ވެރިކަން އަނބުރާ ޤު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން މިއެންމެން ބަލިކުރަށްވައި، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައް

ދޭވެ! ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮގޮތް ނުވިސްނިތިބި ދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ދެއްވާނ

އަންގަވައި ދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނާއެކު މަގު ޙައްޤު މަގު ދައްކަވައި، އެއުރެންނަށް މީހުންނަށް 

މީހުން ލައްވާނދޭވެ! އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގެ މާލިކަކީ ހަމަ ތިޔަ އަޅަމެންނަށްޓަކައި މަދަދުގާރުން ކަމުގައި އެ

އި ދެއްވައި އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ތައް އަޅަމެންނާ ދިމާއަށް ލަންބުވައިލާހެވެ. އެއުރެންގެ ހިތް

 އަޅަމެންގެ ތެރެއިން ކުށްކުރާ މީހުންގެ ކުށްތައްهللا! އަޅަމެންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ދެއްވާނދޭވެ! އޭ 

އްސަރުގައި، މިމަތިވެރި ރޭގައި، ތް މަފުއްސަވައި، އެއުރެން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މިމާ

ތިޔަ އިލާހަށާއި ތިޔަ އިލާހުގެ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ އަޅުންތަކެއް މިބަރަކާތްތެރި ވަގުތުކޮޅުގައި ލައްވާނދޭވެ! 

ތިހާލުވެ މިއާދޭސް ކުރަނީ ތިޔަ ޙަޟުރަތުގައި އިބް އަޅަމެން ތިޔަ އިލާހުގެކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ! 

 އާމީން! އިލާހުގެ މަދަދާއި ނަޞްރަށްޓަކައެވެ. 

ތިޔާރު ކޮށްފައިވާ، ތިޔަ އިލާހުގެ ންގެ ވެރިޔައަކަށް އަޅަމެން އިޚްއަޅަމެއޭ އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހު! 

އްވާނދޭވެ! ތިޔަ އިލާހުގެ ތި އަޅެއް ކަމުގައި ލަވެއަޅާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ތިޔަ އިލާހުގެ ލޮބު

އަމުރުފުޅުތަކަށާއި ނަހީތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަޅެއްގެ ގޮތުގައްޔާއި، ތިޔަ އިލާހުގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ދެކެ 

ލޯބިވާ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައްޔާއި، އަޅަމެން ރައްޔިތުންނާއި މިދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި އަމާނާތްތެރި 

 ރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ލައްވާނދޭވެ! ތެދުވެރި ވެ

ޙާޟިރުވެ  ތެރެއިން މިމަޖްލީހުގައިތަކުންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި އަޅަމެންގެ މް އެންމެހައި މުސްލި

ވެވޭ މީހުންނާއި އަޅަމެންގެ މިޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި ބައިވެރިނުވާ ތިބި މީހުންނާއި ޙާޟިރު ނު

އަޅަމެނަށް ފުއްސަވައި ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން  ފާފަގޮތުގައި، އެންމެންގެ ޢާއްމުވެ ޝާމިލުވާ މީހުން 

ޢަތަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ހުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެންގެ ޕާޓީއާއި ޖަމާއަޅަމެންގެ މިމަޖްލީ ދެއްވާނދޭވެ!

އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން  ޖަމާޢަތް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކުރަށްވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ

މަތީ ދިރިއުޅެ، އީމާންކަންމަތީ މަރުވެ ދިއުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! ންކަންއީމާދެއްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް 

 ތިޔަ އިލާހުގެ ރަޙްމަތުން އަޅަމެން ދުރު ނުކުރައްވާނދޭވެ! 

 
 


