އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

މި ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ނައިބު

އަލްފާޟިލް

ޢަބްދު

ﷲ

ޖިހާދު،

އެންޓި

ކޮރަޕްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން
ލުޠުފީ،

މަހާސިންތާ

ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި

އެންމެހާ

ލސާއަށް ޙާޒިރުވެވަޑައިގެން
ފަރާތްތަކުގެ ވެރިން ،މި ޖަ ް
ނ ،އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް
ތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ް
ވަރަޙުމަތު ﷲ ވަބަރަކާތުހު.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބޭއްވޭ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ޤައުމީ

ފުރަތަމަ

މަހާސިންތާ

ވރިކޮށްދެއްވުމަށް
ޝަރަފް ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ!
ޑއިގެންދެއްވި ކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ﷲ ޖިހާދު ވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓިއާ ގުޅިގެން މި ފަދަ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް އޭސީސީ އިން އެދުނު ހިނދު ،އައިޔޫއެމުންވާނީ
އެކަމަށް ވަގުތުން އިޖާބަދީފަ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއެކު މި މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ނިންމެވިކަމަށްޓަކައި އޭސީސީ
ދންނަވަން!
ނނާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ަ
ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ އަށާއި އެންމެހާ މެމްބަރު ް
އާދެ! މިފަދަ ކޮންމެ ޤައުމީ މަސައްކަތެއްގައި ދެވެން އޮތް އެންމެހާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
ހއްޓައި ފެތުރުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް ،އިސްލާމީ ފިކުރާއި ތަރުބިޔަތާއި ޢިލްމާއި ޘަޤާފަތާއި އަޚުލާޤު ދަމަ ަ
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ،އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ މަގުން ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ
ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮތް އިސްލާމީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް.

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މި މަހާސިންތާ ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި
ވން .އަދި މި މަހާސިންތާގެ މީޑިޔާ ޕާރޓްނަރ އެއްގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ޕީއެސްއެމަށް
ފެނަކައަށް ޝުކުރު ދަންނަ ަ
ހށައެޅޭ ހުށައެޅުންތަކާއި ދިރާސާތައް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިވެހި
ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން .މި މިހާސިންތާގައި ު
ނ
މއް ،ހަމަ އެއާއެކު ،އެ ދިރާސާތައް ޕަބްލިޝްކުރުމަކީ ވެސް ނުހަ ު
ހންމު ކަ ެ
މއަށް ވާޞިލްވުމަކީ މު ި
ނނާ ހަ ަ
ރާއްޖޭގެ ލޮބުތި ރައްޔިތު ް
ބޭނުންތެރި ކަމެއް ،މި މިމަހާސިންތާގެ ދިރާސާތައް ޕަބްލިޝްކުރުމަށް އޭސީސީ އިން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ
ޔުނިވަރސިޓީ އިން އުފަލާއެކު އެކަންކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
އާދެ!

ދމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަރުބަވީ ،އަދި
އިންސާނީ މުޖުތަމަޢަކީ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ހެ ު

އިންސާފުވެރި އުޞޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެއް .ޚާއްޞަކޮށް ،އިސްލާމީ ޖަމާޢަތުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
ތ ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ވެސް
ދނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއް .ކީރި ި
ނޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ީ
ނތްތެރިކަމާ ަ
ފަރާތްތަކުން އަމާ ާ
ނއި އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެކި
ޓވާފަ .އަދި ތެދު މަގު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މާތް ޚަލީފާއިން ާ
ވާނެ އެ މަބާދިއުތައް ދަމަހައް ަ
ޓފަ!
ޒަމާންތަކުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތްތަކުންވަނީ އެކަންކަން ދަމަހައް ާ
މ
އ ު
ނ ކަންކަމަށް އިސްކުރުމާއި ،ދައުލަތާ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ޢާ ް
ތތެރި މީހު ް
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އަމާނާތްތެރިވުމާ ،އަމާނާ ް
މިލްކިއްޔާތަށް ރައްކާތެރިވުމާ ތެދުވެރިވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނުހަނު ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއް!
ތ
ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ޢަމަލުތަކެއް ،އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގައި އެއަށް ޢުޤޫބާ ް
ނ މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި،
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއް ،މިހެންކަމުން އެފަދަ ޢަމަލުތަކު ް
މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސަތްކަތްކުރުމަކީ ދީނީ ވާޖިބެއް! ޘަވާބާއި ދަރުމަ ވެސް ހުރި ކަމެއް! އަމާނާތްތެރިވުމާއި،
ނތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރިވެތި މަބާދިއުތައް
ދރީ  ،އަދި މާލީ ކަންކަމުގައި އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫ ު
ޙަލާލުގޮތުގައި މުދާ ހޯދުމާއި ،އި ާ
ދެމެހެއްޓުމަކީ

ނ
ކޮންމެހެ ް

ކރަންޖެހޭ
ު

ކަމެއް ،އެ

އުޞޫލުތައް

ށ
ދެމެހެއްޓުމަ ް

ފވެރިކަމާއި
އިންސާ ު

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު

ރކަން އިތުރުކުރަންވެސްޖެހޭ.
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ،އަދި އެއާއެކު އެކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެ ި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިސް ނަގައިގެން ،އައިޔޫއެމްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޤައުމީ މި މަހާސިންތާއަކީ އަޅުގަނޑު
ދެކޭ ގޮތުގައި އެޅިގެންދާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ،މި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ސާބިތުވެ ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ
ނތެރި ކަމެއް ،މި މަހާސިންތާގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި
ހނު ބޭނު ް
ޢާއްމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނު ަ
އޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން .އެންމެ
ނނާނެކަމަށް ަ
ނންމުންތަކެއް ނިކު ް
މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެ ،އަދި މި މަހާސިންތާއިން ހަރުދަނާ ި
ޒކުރުން ،އެހެންކަމުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މި
ތށް ތަންފީ ު
ބުރަ މަސައްކަތަށް ވާނީ ،މަހާސިންތާއެއްގެ ނިންމުން ަ
މުހިންމު މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދެން!

ބޑު ކާމިޔާބަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް މީ ގައި ބައިވެރިވާކަން.
އާދެ! މި މިހާސިންތާގެ އެންމެ ޮ
އެ ފަރާތްތަކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން .މަހާސިންތާ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި
ނނަވައި ހެޔޮ ދުޢާ ރައްދުކުރަން.
އޭސީސީ އާއި އައިޔޫއެމްގެ ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަ ް
އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ ކޮންމެ ޢަމަލެއްގައި ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާނެ! އެ ޢަމަލެއް ދަމަހައްޓަވާނެ!
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މި ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ﷲ ބަރަކާތް
ލައްވައި ތައުފީޤު ދެއްވައި އިޚުލާޞްތެރިކަން ދެއްވުން.
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