ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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بســن اللّـه الرّحوـن الرّحيــن
الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والور سلين نبينا هحود
وعلى آله وصحبه أجلوعين
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު؛
މ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރީން؛
ި
އަދި މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރީން!
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު ﷲ ވަ ބަރަކާތުހ.

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ،ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލާއި،
ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން ކޮށްފައި ވާ ހަނގުރާމަތަކާއި ޖިހާދުތަކާއި ،ހޯދައިފައި
ވާ ނަޞުރުތަކުގެ ހަނދާންތަކާއި ،މި ޖިހާދުތަކުގެ އިސް ބަޠަލުންގެ ޒިކުރާތައް އައު ކުރުމުގެ ގޮތުން،
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ތަފާތު މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ހަމަޖެހި ،ފާހަގަ
2|Page

ކުރެވެމުން ދާ އިރު ،މީގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޒިކުރާއަކީ ،ޝައްކެއް ނެތް
ގޮތުގައި ،އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީ ކުލަ ރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން،
ނުވަތަ ދޮންބަންޑާރައިން ،ދިވެހިރާއްޖެ މަލާބާރީންގެ އަތުން ސަލާމަތް ކުރެއްވި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ.
އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ މި އިޙްތިފާލު ކުރާން އެއްވެ މިތިބި ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތަކީ މިއީ .މި
މުނާސަބާގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެނީ ،އެ ރަދުންނާއި އެ ރަދުންގެ
އަރިހުގައި ޖިހާދު ކުރެއްވި މުޖާހިދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން .މާތްﷲ
ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ އެ ރަދުންނަށާއި އެ ރަދުންނާ އެކު ޖިހާދު ކުރެއްވި އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށް
ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށި!

މި މަތިވެރި މުނާސަބަތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަލްބް އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދީ އަރިސް ކުރަން .އަދި މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ހުރެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދަށާއި ،މި އިޙްތިފާލަށް
ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ،އަދި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރީންނާއި،
3|Page

ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ވެރީންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ،އަދި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ބާރާއި
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރީންނާއި މެންބަރުންނަށް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އަޚުންނާއި
އުޚުތުންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދީ ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ އުފަލެއް.

ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެއަކަށް ވިޔަސް ،އަދި މީސްކޮޅު ވަރަށް މަދު ކަމުގައި ވިޔަސް،
އެނގޭން އޮތް ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮތީ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާ އެކު .މި
ނިޢުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތްޕުޅުން .އެކަމަށް
ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މާތް ﷲ އަށް އަބަދުވެސް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރާން ޖެހޭ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިނިވަންކަމާއި

އިސްތިޤްލާލް

ރައްކައުތެރި

ކުރުމުގައި،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކާބަފައިންނާއި

ޤައުމީ

އަބްޠާލުންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތާއި ޤުރުބާނީތަކުގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރާން ޖެހޭ .މި ދެންނެވި
ބަޠަލުން ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދާއި ،ވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީތަކުގެ ވާހަކަތައް،
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އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދަރީންނަށް

ކިޔައިދޭން

ޖެހޭ.

މާޒީގެ

ދަރުސްތަކާއި

ފިލާވަޅުތަކުން

ޢިބުރަތް

ލިބިގަންނާން ޖެހޭ.

ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!

އައްސުލްޠާނުލް

ޣާޒީ

މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނުލް

އަޢްޡަމް

ސިރީ

ސަވާދީއްތަ

މަހާރަދުންނާއި،

އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ސިރީ ކުލަ ރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން ،މި
ޢިއްޒަތްތެރި ދެ ނަންފުޅަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގެ
ތާރީޚުގައި ،ދިވެހި ޤައުމު ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ،ދުވަހަކު ވެސް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ފަނޑުކަމެއް ލިބޭނެ
ދެ ނަންފުޅެއް ނޫންކަން ކަށަވަރު.

އަޅުގަނޑުމެން ތާރީޚަށް ރުޖޫޢަ ވާ އިރު ،މީލާދީ ސަނަތުން ( 0721ހިޖުރީ ސަނަތުން  )180ގައި،
ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ނުވަތަ ބޮޑު ތަކުރުފާނު ރާއްޖެ ޕޯޗުގީޒުންގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުން ސަލާމަތް ކުރެއްވި
5|Page

ފަހުން ވެސް އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަމުން އައި އިސްތިޢުމާރުންނާއި ،ކަނޑުފޭރޭ
ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާ ތޮޅެމުން އައި ދުވަސްތަކެއް ދިޔަ .ދިވެހީންނަށް
ދުއްތުރާތަކާއި އަނިޔާތައް ކުރިމަތި ކުރަމުން އައި .މީގެ ތެރޭގައި މަލާބާރީންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި
ވަމުން އައި ޙަމަލާތަކާއި ޢުދުވާންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ.

މި ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ،ދިޔަމިގިލީ ބަންޑާރައިން ނުވަތަ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނުލް
މުޡައްފަރުގެ ރަސްކަމުގައި ،ކުއްލި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއެއް މަލާބާރީން ރާއްޖެއަށް ދިން ތަން ފެނިގެން
ދިޔަ .ނަމަވެސް ،އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ޙަމަލާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވުނު .އޭގެ
ފަހުގައި ،މީލާދީން  )0270( 0277ގައި އެ ރަދުން އަވަހާރަ ވުމުން ،ރާއްޖޭގެ ތަޚްތަށް އިސް
ވެވަޑައިގަތީ އެ ރަދުންގެ ދަރިކަލުން އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު  ،7ނުވަތަ އިބްރާހީމް
ރަސްގެފާނު .މި ރަދުންގެ  11އަހަރުގެ ދިގު ރަސްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ އިޤްތިޞާދީ
ގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ،އަދި ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ކުރި
އަރައިގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއްގެ ގޮތުގައި .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުގައި
6|Page

ރާއްޖެ އެންމެ ކުރި އަރައިގެން ދިޔަ މުހިއްމު ދައުރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދައުރު މުއައްރިޚުން ފާހަގަ
ކޮށްފައި ވޭ .އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނަކީ ދުރުވިސްނޭ ،ބުއްދިވެރި ،ޙިކުމަތްތެރި ސިޔާސީ މުޙައްނިކެއްގެ
ގޮތުގައި މުއައްރިޚުން ފާހަގަ ކޮށްފައި ވޭ .އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނު އަވަހާރަ ވުމުން ،އެ ރަސްގެފާނުގެ
ދަރިކަލުން މުޙައްމަދަކީ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅަކަށް ވުމާ އެކު ،ރަސްކަމަށް އިސް ކުރެވުނީ އެ ރަދުންގެ
ކޮއްކޯފުޅު ،އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނުލް މުކައްރަމް.

މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނުގެ ރަސްކަމުގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މަލާބާރީންގެ
ލަޝްކަރެއް މާލެ އަރައި ނުރައްކައުތެރި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއެއް ދިން .މި ޙަމަލާގައި ރަސްކަމުގެ
ޢިމާރާތްތައް ހުރި އެތެރެކޮއިލުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމާ އެކު ،އެތެރެކޮއިލާ އެކު މާލޭގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބައި އަނދައި އަޅިޔަށް ވެގެން ދިޔަ .މި އަލިފާނުގައި އެތެރެކޮއިލުގައި ހުރި ރަސްކަމުގެ
ޢިމާރާތްތަކާ އެކު ،ރަސްކަމުގެ ނިޝާންތަކާއި މުދާތައް އަނދައިގެން ދިޔަ .މަލާބާރީން މާލެ ހިފައި،
ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތި ކުރި.
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މި ކަމުގެ އަޑީގައި ތިއްބެވީ ،އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ދެ އަންހެން ދަރިކަނބަލުންނާ ކައިވަނި
ބައްލަވައިގެން ތިއްބެވި ދެ ބެއިން ކަމަށް ވާ ޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި ،ޚަޠީބު އަޙްމަދު
މުޙްޔިއްދީން .މި ދެ ބެއިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަށާއި ،ދިވެހި ތާރީޚަށް މަތިވެރި
ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ދެ ދަރިކަލުން .ދިވެހި ތާރީޚު ބަޔާން ކުރާ
ގޮތުގައި ،މި ދެ ބެއިންގެ ހިތުގައި އަނދަމުން ދިޔަ އަމިއްލަ އެދުންވެރިކަމާއި ޚިޔާނާތާއި ބަޣާވާތުގެ
އަލިފާނާއި ،ތާޖާއި ތަޚްތުގެ ދަހިވެތިކަމާ އެކު ،ދީނާއި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ހަމަތަކަކަށް ފަރުވާލެއް
ނުބަހައްޓައި ،ލިބިފައި ހުރި ތަޢުލީމު ވެއްޔާ މޮޑެލައި ،އެއްވެސް ލަދެއް ނެތި ،ޖެހިލުމެއް ނެތި ،ބޭރުގެ
ފަރާތެއް ކަމަށް ވާ ކަންނަންނޫރު ޢަލީރާޖާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާން މި ދެބެއިން ކުރި މަސައްކަތުގެ
ނަތީޖާއިން

ހޮޅީންގެ

އަޅުވެތިކަމުގެ

ދަށަށް

ރާއްޖެ

ދިޔައީ.

ދިވެހި

ޤައުމުގެ

މިނިވަންކަމާއި

އިސްތިޤްލާލަށް ލޮޅުން އެރި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ،ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ޚިޔާނާތާއި ޣަދަރު
ހިމެނޭކަން ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަ ކުރާން ޖެހޭ.
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މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި އަޙްމަދު މުޙްޔިއްދީނާ މި ދެ ބެއިންގެ ޚިޔާނާތާއި ޣަދަރުގެ ނަތީޖާއިން،
ދިވެހި ތަޚްތަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނަށް ޖެއްސި ބަދުނަޞީބު ،މަލާބާރީންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް
ރާއްޖެ ދިޔަ ހިސާބުން އަދި ނިމުނީއެއް ނޫން .މަލާބާރީންގެ ފުރެއްދެ އޮޑީގައި ،އަސީރުންގެ ގޮތުގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން މުކައްރަމް މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނާއި ،އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން
މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ބެންގަލޫރަށް ގެންގޮސް ،ސުލްޠާން ޢަލީ ހައިދަރުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް މުޙައްމަދު
ޢިމާދުއްދީން ޙާޟިރު ކުރި ކަމުގައި ވަނީ ،ރަދުންގެ ލޯފުޅު އުފުރައިލައިފައި ވާ ޙާލުކޮޅުގައި .މިކަން
ދެކެވަޑައިގެން ،މި ޢަލީރާޖާގެ ރަޙުމު ކުޑަކަމާއި ނުލަފާކަމާ މެދު ސުލްޠާން ޢަލީ ޙައިދަރު ހިތްޕުޅު
ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އޭނާ މަލާބާރީ ލަޝްކަރުގެ ކަނޑުގެ ފުލީޓުގެ ކޮމާންޑަރުކަމުން ވަކި ކުރެއްވި
ކަމަށް ވެސް ތާރީޚުގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައި ވޭ.

މި ދެންނެވި ފަދަ އިހާނާތާއި ދެރަކަން ދިވެހި ޤައުމަށް ޖެއްސެވި ،އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިވަޑައިގެން
ތިއްބެވި ދެބެއިން ކަމުގައި ވާ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނާއި އަޙްމަދު މުޙްޔިއްދީނާ ދެބެއިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުސް ވެފައި ހުރި ތަޚްތަށް އިސް ކޮށްދިނުމަށް ،ކަންނަންނޫރު ޢަލީރާޖާގެ ކިބައިން
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ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވި .ނަމަވެސް ލަސްތަކެއް ނުވެ ،އެ ދެބެއިންނަށް ފެންނާން
ފެށީ ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުން ނައިސް ނުދާނޭ ނަތީޖާ .މަލާބާރީން ނިންމީ އެ ދެބެއިންގެ އަތްފައި
ބަނދެ ،ފުންމިން އެނގިނުވާ ކަނޑަށް ފެއްތުމަށް .ދިވެހި ދަރީންގެ ނުހަނު ހިތި ނިމުމެއްގެ ގޮތުގައި
ތާރީޚުގައި ލިޔެފައި ވަނީ.

އެއިރު މާލެއާއި ރާއްޖެ އޮތީ މަލާބާރުގެ މާފިލާއިންގެ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތަކުގެ މަރުކަޒަކަށް ވެފައި.
އާޚިރުގައި ދިވެހީންނަށް ޖެހުނީ މި އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާއަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ،ތެދު ވެ ދުޝްމަނުން
ބަލި ކުރުމަށް .ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމުގެ މި ޖިހާދުގެ މަތިވެރި ކޮމާންޑަރަކަށް ވެވަޑައިގަތީ އަޅުގަނޑުމެން
އެ ބަޠަލެއްގެ ޒިކުރާ މި އައު ކުރަމުން ދާ ދޮންބަންޑާރައިން ފިޔަވައި ދެވަނަ ޒަޢީމެއް ނޫން.

ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!
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ދޮންބަންޑާރައިން ،ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި މަލާބާރީންނާ ހަނގުރާމަ ކުރައްވައި ރާއްޖެ ސަލާމަތް
ކުރެއްވި ވާހަކައަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ އެންމެ ފާންކަން ގަދަ އެއް ބާބު .ތާރީޚު ބަޔާން ކުރާ
ގޮތުގައި ،އެމަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް އުފެއްދި ކުޅަދާނަ ސިޔާސީ މުދައްބިރުންގެ ތެރެއިން
މުދައްބިރެއް .ޢަދުލުވެރި ،އިންޞާފަށް ލޯބި ކުރެއްވި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރަސްކަލެއް .ރައްޔިތުންނަށް
އޯގާވެރި ،ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހެޔޮ ގޮތުގެ މަތީން ހިންގެވި ވެރިއެއް.

ދޮންބަންޑާރައިން އިސްތިޢުމާރީ ބާރެއްގެ އަޅުވެތިކަމުން ،އަދި ކަނޑުފޭރޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އަނިޔާތަކުން
ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުން ،އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ ޚާއިނުންނާއި ޣައްދާރުންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ
ސަލާމަތް ކުރެއްވުން ހިމެނުނީ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް މަތިވެރި ވެގެން ދިޔަ މުހިއްމު
އިސްތިޤްލާލީ ޙަރަކާތް ކަމުގައި .އަދި ދައުލަތް ބިނާ ކުރުމާއި އާރާސްތު ކުރުމުގެ އައު ބާބެއްގެ ފެށުމެއް
ކަމުގައި.
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އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ތާރީޚަށް ރުޖޫޢަ ވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޖިހާދުތަކާއި ކިފާހުގެ ޒިކުރާތައް އައު
ދނެހެން ،ޖީލަކަށް ފަހު
ކުރުމުގެ މުޤައްދަސް ވާޖިބު އަދާ ކުރާން މި ޖެހެނީ ،ޒަމާންތަކަށް ދެމިގެން ާ
ޖީލެއްގެ ދަރީންނަށް މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލުގެ އަގުބޮޑުކަން ހަނދާން ކޮށްދިނުމަށް .ދިވެހި ޤައުމުގެ
ތާރީޚުގައި ،ދިވެހީން ޙިއްޞާ ކުރާން ޖެހުނު އަޅުވެތިކަމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ އަދި ބަރުދާސްތު ކުރާން
ޖެހުނު އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮޅީންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނާން ޖެހުނު
ހަތަރު މަސް ދުވަހަކީ ،ދިވެހީން ހަނދާން ނައްތައިނުލާނެ ހަތަރު މަސް ދުވަސް ކަން ކަށަވަރު .އެ
ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޮޅީން ދިވެހީންގެ އެތައް ބަޔެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވައިލައި ޝަހީދު ކުރި.
ޤައުމީ މުއައްސަސާތަކާއި ތާރީޚީ ލިޔުންތަކާއި ޤައުމީ ތަރިކަތައް ހަލާކު ކުރި .އަދި ދިވެހީންނަކީ
ދިވެހީންކަން ވަކި ކޮށްދޭ ސިފަތައް ދިވެހީންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަންނާން މަސައްކަތް ކުރި.

ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ،ދިވެހި ޤައުމުގައި ހެދުނު ޒަޢީމުންނާއި ބަޠަލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓަކައި
ދޫ

ކުރެއްވި

އެންމެ

އަގުހުރި

އަމާނާތަކީ،

އުޞޫލުތަކެއްގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް
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އަދި

ހިފަހައްޓައިގެން

ތަރިކައަކީ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ތިބޭން ޖެހޭ ދުސްތޫރީ

ޤައުމު

އެ

ތަރަހަތައް .މި

އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ފުރަތަމަ އަސާސަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އުޞޫލުތަކުގެ
މައްޗަށް ޤާއިމު ވެފައި ވާ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ޤައުމު އޮތުން .އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި ސިޔާދަތާއި
އިސްތިޤްލާލަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން .ދިވެހިވަންތަކަމުގެ އަސާސްތަކަށް ރައްކައުތެރި ވުން .މީގެ
ތެރޭގައި ދިވެހި ބަހާއި ،ދިވެހީންގެ މެދުގައި އޮންނާން ޖެހޭ އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަމަށް
ރައްކައުތެރި ވުން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ،ދިވެހީންގެ ތާރީޚާއި
އާދަކާދަތަކާއި ،ޘަޤާފަތާއި ،ޤައުމީ ތަރިކަތަކަށް ރައްކައުތެރި ވެ އަމާނާތްތެރި ވުމުގެ އުޞޫލުތައް
ހިމެނޭ.

ދިވެހި ޤައުމު ފަރުވާ ވެ ،ހޭލައި އޮންނާން ޖެހެނީ މިއަދުވެސް އިސްތިޢުމާރަކީ ދެމިއޮތް ނުރައްކަލެއް
ކަން .އިސްތިޢުމާރުގެ ތަފާތު ކުލަތަކާއި ،ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތައް ހިމެނޭ .އޭގެތެރޭގައި ޢަސްކަރީ
ބާރުތަކުގެ

ބޭނުން

ކޮށްގެން

ކުރެވޭ

އިސްތިޢުމާރު

ހިމެނޭ.

ޤައުމުތަކުގައި

އުޅޭ

ޤައުމުގެ

ޚިޔާނާތްތެރީންނާއި ޣައްދާރުން ،އަޢުވާނުންގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރެވޭ އިސްތިޢުމާރުގެ
ބާވަތްތައް ހުރޭ .ޞުލްޙަޔަށް ލޯބި ކުރާ ޤައުމުތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞުލްޙަޔާއި
13 | P a g e

މަސަލަސްކަން އެ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށް ޢަހުދުކަށަވަރު ހިފައިފައި ވާ އަސާސްތަކަކީ
އިސްތިޢުމާރުން ސަލާމަތް ވުމަށާއި ،ޤައުމުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އޮތް އެންމެ މުހިއްމު
ގެރެންޓީ އަދި ސްޓްރެޓެޖީކަން ކަށަވަރު .އެގޮތުން ،އަލިފުދާލު ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
އޯރގަނައިޒޭޝަނުގެ ޗާޓަރުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާ އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން؛
ޤައުމުތަކުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި ބިމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން؛ ކުދިބޮޑު،
އެންމެހައި ޖިންސުތަކުގެ މީހުންނާއި ،އެންމެހައި ޤައުމުތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނާން ޖެހޭ
ހަމަހަމަކަމަށް އިޢުތިރާފު ލިބުން؛ އެއްވެސް ޤައުމަކުން އަނެއް ޤައުމެއްގެ އެތެރޭގެ ކަންތަކާ ބެހުމުން
ދުރުހެލި ވުން؛ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް އެ ޤައުމެއްގެ ނަފުސު ދިފާޢު ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަކަން
ޤަބޫލު ކޮށް އެ ޙައްޤަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން؛ ބާރުވެރި ޤައުމުތަކުގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތް
ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ،ކުދިކުދި ޤައުމުތަކަށް ނުފޫޒާއި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ
ވަސީލަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންޒީމުތައް ބޭނުން ނުކުރުން؛ އަދި
އެއްވެސް ޤައުމަކުން އަނެއް ޤައުމަކަށް ނުފޫޒުތަކާއި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރުމުން މަނާ ވެގަތުން،
ފަދަ އުޞޫލުތައް ހިމެނޭ.
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ދިވެހި ޤައުމު އަބަދުވެސް އެކުވެރި ވެ އެއްބައިވަންތަ ވެފައި ވަނީ ،އަދި ޖިހާދު ކޮށްފައި ވަނީ ،އަދި
ހަނގުރާމަ ކޮށްފައި ވަނީ މި ދެންނެވި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ،ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި
އިސްތިޤްލާލަށް ޓަކައި .މި ދެންނެވުނީ އެ މަޤްޞަދުތަކަކަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ކާބަފައިން ޖިހާދު ކުރެއްވި މަޤްޞަދުތައް .ޤައުމުގެ އަބްޠާލުން ޖިހާދު ކުރައްވައިފައި ވަނީ ދިވެހީންގެ
ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް ޓަކައި .ދިވެހީންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ މަބާދީތަކަށް ޓަކައި .މިނިވަން
މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ޤައުމު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި .ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ
ގޮތުން މުސްތަޤިއްލު ،އަދި އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިކަން އޮތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ޤައުމު އަބަދުގެ
އަބަދަށް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި .މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކީލު ކުރާކަން ކަށަވަރީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ވަ ތަޢާލާއަށް .ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރު ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފުސުތަކުގެ މައްޗަށާއި،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުގުޑާ ފަދަ އީމާންކަމާއި ޢަޒުމަށް.

ޢިއްޒަތްތެރި ޙާޟިރީން!
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އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މާ ބޮޑަށް ދިގު ވެސް ވެއްޖެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ،މިރޭ އެ
މަތިވެރި ބަޠަލެއްގެ ޒިކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މި އައު ކުރާ ބަޠަލް ،އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ ޙަސަން
ޢިއްޒުއްދީން ސިރީ ކުލަ ރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ފުރާނަފުޅަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ
ދާއިމީ ރަޙްމަތުން ރަޙްމަތް ލެއްވުން އަދައި ދުޢާ ކުރަން .އެ މަނިކުފާނުގެ މަތިވެރި ނަމޫނާއިން
ޢިބުރަތް ޙާޞިލު ކުރުމުގެ ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާށި! އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ،
މި ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމު ކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ،އަދި މި ރަސްމިއްޔާތަށް އަޅުގަނޑަށް ދަޢުވަތު
ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއަށާއި ،އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް ވަރަށް
އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަރިސް ކުރަމުން .ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ މި ޤައުމު ރައްކައުތެރި
ކޮށްދެއްވައި ،މަތިވެރި ކޮށްދެއްވާށި! އާމީން!
(ނިންމާ ދުޢާ)
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއްﷲ
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