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 الّزحيــن الّزحوـن اللّـه بســن

. القضاء وإقاهت الناس لهدايت رسله وبعث ،والبقاء الدوام لنفسه كتب الذي هلل الحود

 خاتن على والسالم الصالة وأفضل  .والباطل الحق بين فزقانا شزيعته هن وجعل

 . األجالء وأصحابه آله وعلى ،هحود والوزسلين األنبياء

 ްނގެ މަޖިލިުހގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޮއނަރަބްލް ޤާސިމް އިްބރާީހމްރައްޔިތު-

 ދައުލަތުެގ ބަްނޑާަރނަިއބު އޮަނރަބަލް އަލް އުްސތާޒު އިބްރާހިމް ރިްފޢަތު -

 ދައުލަތުެގ ވަޒީުރންާނިއ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަފނޑިޔާރުން -

ގެ އިސްެވރިންާނއި، އެކުެވރި ަދއުލަތްތަކުެގ ދައުލަތުެގ އިދަރާތަކާިއ މުައއްސަސާތަކު-

 ސަފީރުން 

ނޑިާޔރުން -  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަހއިކޯާޓިއ، ސުޕީރިައރ ކޯޓުތަކުެގ ފަ

 ޤާނޫީނ ވަކީުލން -
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ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓާއި، ޑިާޕޓްމަންްޓ އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއްޑމިނިސްޓްރޭޝަާނއި، -

 ކުެގ އިސްެވރިންާނއި ުމވަްއޒަފުން ދިވެހިާރއްޭޖގެ ޖުޑީޝަްލ އެކަޑަީމއާިއ، ކޯޓުތަ

 ޙާޟިރު ެވވަަޑއިެގންތިްއބެވި އެންމެަހއި ޢިއްޒަްތތެރިން -

 

 ވަ ބަރަހާތުހޫهللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތު
 

ނޑުމެްނނާ ބަިއވެިރ  މިރޭެގ މި އުާފވެިރ މުނާސަބަުތގަިއ އަޅުގަ

ްނނަށް މަުރޙަާބ ދަންަނަވން. އަިދ ވެަވަޑއިަގންަނވާ އެންމެަހއި ޢިއްޒަތްތެރި އަުޚންާނއި އުޚުތު

ނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު ކުރުމާ " ނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށް، ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާުރންާނިއ ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ  ބެހޭ މަގުޗާޓު" އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ އުފަުލަގއި، ފަ

އި ދިެވިހ އެންމެަހއި ލޮބުވެތި މުވައްަޒފުންނަްށ، އަިދ ތިޔަ އެންމެހައި ިޢްއޒަތްތެރިންނަށާ

 ތުންނަށް ަމރުޙަބާ ދަންަނވަން. ރައްޔި
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ނޑުމެްނ މި އިފްތިތާުޙ ކުރާ ަމގުާޗޓަކީ، ިދވެިހރާއްޭޖގެ ަޝރުީޢ  މި ރޭ އަޅުގަ

ނޑިޔާުރޭގގެ ަކންކަން ަހރުދަނާ ކޮށް  ދާއިާރގެ ތަަރއްޤީއަާށއި ކުރިއެރުމަށް އަމާޒު ކޮށްގެްނ، ފަ

ނޫުނއަސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިްނ ޤާނޫުނގެ ޙުކުްމ ައދި ޤާ، އިޞްލާޙު ކުރުމަށް

ނޑިާޔރުޭގެގ  ނަގަަހއްަޓއި، ވަިކ ަފާރތަކަށް ނުޖެހި ޢަދުުލއިްނޞާފު ާޤއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ފަ

މިނިވަންަކން ކަށަަވރު ކުރުމާ ބެޭހގޮތުން، ަޝރުޢީ ާދއިާރގެ ތާރީުޚަގއި ތައްޔާރު ުކރެޭވ 

ނުޑެގ ދުޢާއަީކ، އަދި އަޅުަގނޑުގެ ުއއްމީދަކީ މި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލޭުނެގ މަގު ޗާޓު. އަުޅގަ

"ޖުޑީޝަލް ރިފޯރމް މަގުޗާާޓއި، އޭގެ ަމްއޗަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެްއގައި އެކުލަަވއިލެވޭ 

ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ތަްނީފޛު ކުެރވިެގން ދިޔުްނ.. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލު އެކްޝަން ޕްލޭން" 

ފުޅުން، މި މަސައްަކތުގެ ޮފނި ނަތީާޖ ެގ މިންަވރުފުާޅއި ާވގި هللا ކުރަނީ، މާތް

ނޑުމެްނނަށް ާޙޞިލު ކުރެވޭނެކަމަށް. އަދި ކުރު މުއްދަެތއްެގ ތެރޭގަިއ، މުހިއްުމ  އަޅުގަ

ނޑިތައް ޙާޞިުލ ކުރެިވގެން ާދނެކަމަށް.    ނޑުދަ  ލަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

އާ ވަނަ އަހަރު ިދވެހިާރއްޭޖގައި ޢަމަލު ުކރާން ފެށި ޤާޫނނުއަާސސީ 8002

އެކު، ިދވެހިާރއްޭޖގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުަގއި ވަނީ ަދއުލަތުގެ ތިްނ ބާރު ވަކި ުކރެިވ، 

ނޑިާޔރުޭގގެ ިމިނަވންކަމުގެ ދުސްތޫރީ އަދި ޔުިނަވރސަލަ މަބްދައާ ެއއްގޮތަށް  ފަ

ނޑިާޔރުެގއެްއ ާޤއިުމ ކުެރވިަފއި. ޭއގެ ފަުހން ފާއިތު ވެދިަޔ ދިަހ ަވރަކަށް ައހަުރގެ  ފަ

ަގނޑުެމްނ ވަރަށް ިގނަ ކަންކަްނ ތަޖުރިބާ ކޮށްފީމު. ުކރިއެުރންތަކެއް ޙާޞިލު ތެރޭގައި އަޅު

ކޮށްފީމު. އަދި ހަމަ ެއފަދަިއން، ަފނޑިޔާުރޭގގެ މިނިަވންކަމަށް ގޮްނޖެހުންތައް ކުރިމަިތ 

ކުރުވި ުދވަސްތަކެއް ެވސް ދެކެފީމު. އެ ތަޖުިރބާގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ، ކުރިމަުގގެ މިސްާރބު 

ނޑައެޅު ނޑުމެން މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. ކަ މަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ަމއްޗަށް އޮތް އެންމެ މުިހއްމު އެްއ  އެހައިމެ ބޮުޑ މަސައްަކތެއް. މިއަުދ އަުޅގަ

ދުސްތޫރީ ޒިންމާއަކީ، ދިވެހި އުއްމަތާިއ، އަދި ދިެވހި ަރއްޔިތުން އެދޭ ފަަދއިްނ، 

ޫނނުައސާސީގައި ަރއްޔިތުން އެކަށައަޅައި ބަޔާން ކުިރ ފަދަިއން، ިމނިަވްނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ޤާ
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ނޑިާޔރުެގ މިިނވަން ވެަފއިވާަކން ަރއްޔިތުްނނަށް ކަށަވަރު ކޮށްިދުނން. އެިއރަކު ބާުރ  ފަ

ނިޑޔާރުޭގގެ ކަންކަމަށް  ނޑިޔާުރގެ ބަދަލު ކޮށް، ފަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަކުން ެއދޭ ގޮތްގޮތަށް ފަ

ނޑިާޔރުެގއިްނ  ނުފޫޒު ޯފުރވައި ނުެހދޭކަން ކަށަވަުރ ކޮށްދިނުން. ހަމަެއއާއެުކ، ފަ

ނޑިޔާުރގެެއއްެގ  ރައްޔިތުންނަށް ެދވޭ ިޚދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅު ކޮށް، ޢަދުުލެވރި ފަ

ހިޔާވަހިކަމާއި ހިތްހަމަެޖހުން ަރއްޔިތުންނަށް ަކށަވަރު ކޮށްދިނުްނ. މިަކން ކަށަވަރުކުެރޭވނީ 

( ކޮްނސްޓިޓިއުަޝނަލް ޕްރިްނސްޕަލް އެއްކަމަށްާވ supraތުަގއި "ސުޕްރާ" )ޝައްކެއް ނެތްގޮ

 ޖުޑިޝަލް ިއންޑިޕެންްސގެ މަބްަދއު ިދވެހިާރއްޭޖގައި  ޙިމާޔާތްކުރެިވގެްނ.
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 80އަިދ  91އެނގިަވޑަިއަގންަނވާނެ ފަދަިއން، މިދިޔަ ފެބުުރވަރީ މަުހގެ 

ިއގެްނ، ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ބެލުމުެގ ދަށުްނ ގަިއ، ިދވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯުޓން އިސް ަނގަ

ނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށް، ދިވެހިާރއްޭޖގެ ޖުޑީޝަްލ އެކަޑަީމން ޭބއްެވވި  "ފަ

ނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު ކުރުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް" ނުޑ މަޤްޞަދުތަކަކީ ިމ  ފަ ގެ މަިއގަ

ނޑުމެން އެން މެްނގެ އިްޚލާޞްތެރި އަދި ބުަރ ދެންެނވި ކަންކަން ާޙޞިލު ކުރުން. އަޅުގަ

މަސައްކަތުން، ޝަުރީޢ ދާއިރާ އާއި ާޤނޫީނ ޕްރޮފެޝަާނއި، ަޖސްޓިސް ސެކްޓަރެގ 

އެންމެަހއި ފަރާތްތަކުެގ ފުިރހަމަ ަބއިެވިރވުމާ އެކު، އެ ޮކންަފރެްނސް ބޭްއވިެގން ދިަޔީއ 

ރިއްޔާ އޮަނރަބްލް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ ެއކު. ދިވެިހރާއްޭޖގެ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫ

އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެ ކޮންފަެރްނސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްިވ އިރު، ކޮްނފަެރންސް 

ފެށުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު ޝަރަުފވެރި ކޮށްދެްއެވީވ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ާނއިުބރައީސް ޮއނަރަބްްލ 

ސްމިއްޔާތާއި އަދި ފައިޞަލް ނަސީމް ކަާމއި، އަިދ ިއފްތިތާޙީ ަރސްމިއްޔާތާއި ފެށުމުެގ ރަ

ނިންމުމުެގ ރަސްިމއްޔާތުގަިއ ވެްސ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިހުެގ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ޮއނަރަބްްލ 
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ޤާސިމް އިްބރާހީްމ ބަިއެވރި ވެަވޑަިއެގންދެްއވިކަްނ ުއފަލާ އެކު ފާަހގަ ކޮްށ، އެ ޭބފުޅުްނނަށް 

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ތަކުރާ  ރުކޮށް ޝުކުރު ދަންަނވަްނ. އަޅުގަ
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ފެބުުރވަރީ މަުހެގ މުހިއްމު ކޮންަފރެންސުަގއި ބަިއނަްލއަޤްވާީމ 

ތަޖުރިބާކާރުްނނާިއ، ަފނޑިޔާރުްނނާިއ، ާރއްޭޖގެ ސީނިައރ ޤާޫނނީ ވަކީލުންާނއި، ޢިލްމީ 

ެއ  ބޭފުޅުން ވަރަށް މުހިއްުމ ކަރުދާސްތަކެއް ހުށަެއޅުއްވި. އަދި ކޮްނފަރެްނސުގެ ބަިއވެިރން

ކަރުދާސްތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ައގުުހރި ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅު ކުެރއްިވ. ޔޫއެްނޑީޕީ މޯލްޑިްވްސ 

ޔޫަރޕިއަން ުޔނިައން ަފދަ ބަިއނަލްައޤުވާީމ ، އާިއ، ޔުނިެސފް ޯމލްޑިވްްސ ާއއި

ީނ ޖަމްޢިއްޔާޖަމާޢަތްތަުކގެ މަންދޫބުން ކޮްނފަެރންުސގައި ަބިއވެރި ވެަވަޑއިެގންެނވި. އަދި މަދަ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ މީޑިާޔެގ ބޭފުުޅން ވެސް ެއ ަޙަރކާތުގައި ޙިއްޞާ ެވވަަޑިއގަތް. އެހެންކަުމން، 

ނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙު ކުރުމާ ބެހޭ  ނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށް، ފަ "ފަ

 އަކީ ކުރިމަގު ަބއްަޓން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ވެސް ޢިލްމީ، އަދި ވަރަށް ކޮންފަރެންސް" 

ނޑުމެްނނަށް މަޝްވަރާތަކެްއ ލިިބގެްނ ދިޔަ ޕްލެްޓފޯމެއް.  ވެސް ޝާމިލު ގޮތެްއަގއި އަޅުގަ

ބަިއވެރިން ވަރަށް ިމނިަވންކަމާއެކު ބަޙުްޘ ކުރައްަވއި، ިބނާކުަރނިވި ާފޑުކިޔުންތަކެްއ 

ހުށައެޅި، ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި ުކރާްނވީ ކަންކަމާ މެދު ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި 
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ނުޑމެންގެ ކަންަކން ެއންެމ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ވާ ހަކަ ދެެކވިެގންދިޔަ ޕްލެޓްފޯމެްއ. އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް އެންމެ ިރވެތި ގޮތަކީ އަދި މަގަކީ މަްޝވަާރގެ އުޞޫލު ކަމަށް 

ނޑު ަވރަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި ުއފަލާ އެކު ފާަހގަ ކުަރނީ، މިރޭ މި އިފްތިތާުޙ  ވީހިނުދ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަްށ ޙާޞިލު ުކރެުވނު ކުރެ ޭވ މަގުާޗޓަކީ އެ ުއޞޫލުން މަސައްކަތް ކޮްށގެްނ، އަޅުގަ

 ކާމިޔާބެއްކަން.  ވަރަށް ޮބޑު 
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މިރޭ މި އިފްތިތާޙު ުކެރވުނީ ޮކންަފރެންުސގެ ެރޕަރޓުައރެގ ރިޕޯުޓަގއި ފާަހގަ 

ނޑުމެްނ ކު ރެްއވި ރިކޮމެްނޑޭަޝންތަކާއި، އެ ރިކޮެމންޑޭޝަންތަުކގެ މައްަޗށް އަޅުގަ

ގެ މަގުޗާޓު.... އެ މަގުާޗޓުްނ، ޖުޑީޝަލް ރިފޯރމްގެ ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭން އެކުލަަވއިލާ 

ނޑައަޅާ އެންެމ މުހިއްމު ކަންކަމަކީ  ނޑުމެްނގެ މަަސްއކަތުގައި ޙާޞިލު ކުރުަމށް ކަ އަޅުގަ

ނުޑ ކޮބައިކަން  ނަޑެއޅިފަިއވާ ަމއިގަ ާސފު ވެެގންދާެނ. ޙާޞިުލ ކުރުމަށް ކަ

ނުޑ ދަްނަނާވނީ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ  ނޑިތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނިގގެންާދނެ. އަުޅގަ ނޑުދަ ލަ

ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ޒަމާީނ އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ ޤާއިމު ުކރެުވނުތާ ިދހަ ަވރަކަށް އަަހރު 

ރާ ަތރައްީޤ ކޮށް އިޞްލާުޙ ކުރުމަށް ޓަަކއި ފާއިުތވެެގން ދާ އިުރ، ޝަރުީޢ ދާއި 

ނޑުމެްނނަށް ލިޭބ އެންމެ ަފހި، އެންެމ އަގުުހރި ުފރުޞަތަކީ މި މަގުޗާާޓއި، އޭެގ  އަޅުގަ

 މައްޗަށް ތަފްޞީލު ެވެގން އަްނނަ ުޖޑީޝަލް ިރފޯރމް ޕްލޭން ކަުމގަިއ. 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން! 

ނޑިާޔރުޭގގެ މިިނވަްނކަން ކަށަވަރު ކޮށް ަފނޑިޔާުރގެ އިޞްލާޙު ުކރުމުެގ ، ފަ

މަސައްކަތުގެ އަސާސީ ފަލްސަާފއަކީ ިދވެިހާރއްޖޭެގ ޤާޫނނުއަސާސީ އާއި ޤާޫނނުތަކުގަިއ 

ނޑައެިޅ ބަޔާްނ ެވަފއިާވ މަބްަދއުތަކާއި ުއޞޫލުތައް. އެ މަބްަދުއތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ  ކަ

ްނޑެްނސް އޮްފ ުޖޑީޝަީރ ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްްސ އޮްނ ިދ ިއންޑިޕެ

އާއި، ބެއިިޖްނގ ސްޓޭޓްަމންޓް އޮްފ ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް ދި އިްނޑިޕެްނޑެންސް  9121

އާއި، މައުންްޓ ސްކޯޕަސް  9111އޮފް ުޖޑީޝަރީ އިން ދަ "ލޯ އޭޝިޔާ" ީރޖަން 

އާއި،  8002އިންޓރަނޭަޝނަލް ސްޓޭންަޑރޑްސް ޮއފް ުޖޑީޝަލް އިްނޑިޕެްނޑެްނސް 

ލް ކޮިމޝަން ޮއފް ޖޫރިސްޓްްސގެ ިއންަޓރނޭޝަނަލް ްޕރިންސިޕަލްސް އޮްނ އިންަޓރނޭަޝނަ

ދި އިންޑިެޕންެޑންްސ އެންޑް އެކަުއންޓެިބލިޓީ އޮފް ޖަޖަސް، ލޯވޔަރޒް ެއންްޑ 

އާިއ، ކަުއންސިލް ޮއފް ޔޫރަޕްެގ ޔޫރަޕިައްނ ޗާރޓަރ ޮއން ދަ  8002ޕްރޮސިކިޔުޓަރޒް 

ރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭަޝން ޮއފް ޖަޖަސްެގ އާއި، އިްނޓަ 9112ސްޓެޓިޔުޓް ފޯރ ޖަޖަްސ 
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އާިއ، ކޮަމންވެލްުތ ލެޓިމަރ ަހއުސް  9111ދަ ޔުިނވަރސަލް ާޗރޓަރ އޮްފ ޖަޖް 

އަދި ކޮންސަްލޓޭިޓވް  ޕްރިންސިޕަލްސް ޮއން ަދ ތްރީ ްބރާންޗަސް ޮއްފ ަގވަރންމަންްޓ ާއިއ،

ފަދަ އެިކއެކި  8090ކައުންސިލް އޮްފ ޔޫރަިޕއަން ޖަޖަްސގެ ެމްގނާ ކާރޓާ އޮްފ ޖަޖަސް 

ނޑައެިޅ  ބައިނަްލއަުޤވާމީ ިއްނސްޓްރޫމަްނޓްތަކުގައި  ވެސް ތަފްޞީލީ ގޮތެްއގައި ކަ

ނޑުމެްނެގ  އިސްތިޤުރާުރެވފަިއވާ އުޞޫލުތައް. ހަަމއެހެްނމެ، މި އުޞޫލުތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑައެިޅފަ  އި މާތްވެެގންާވ އިސްލާްމ ީދނުެގ ޝަީރޢަތާއި އިސްާލމީ ޤާޫނނީ ނިޒާުމގަިއ ެވސް ކަ

ނޑިޔާުރޭގގެ ިމނިަވންކަން ކަށަވަުރ  ހުރި ާޢންމު އުޞޫލުތައް. އެ އުޞޫލުތަކާ އެްއޮގތަށް، ފަ

ކުރުމާއި ަފނޑިޔާުރެގ އިޞްލާޙު ކުރުާމ ބެހޭ މަގުާޗޓާިއ، އެކްޝަން ޕްލޭުނގަިއ 

ނުޑމެންނަށް ވީޑިޔޯ  ނޑިތައް އެަކށައެޅިފަިއ ާވ ގޮްތ، މިޭރ އަުޅގަ ނޑުދަ ލަ

ާޢއިން ވެސް ފެިނެގން ހިނގައްެޖ. އެެހންކަމުން، އެ ކަންކަުމެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއްގެ ަޒރީ

ނޑު ގަސްތެއް ނުުކރަން.   ތަފްޞީލުތަކަށް ދާކަށް އަޅުގަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

މިހައި ހިސާުބން އަުޅަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ރޭިވފައި އޮތް ގޮތް ވެްސ ކުރު 

ނޑު  ދެކެން. އާެދ، މިޭރ ިމ އިފްތިތާުޙ ކުެރވުނު  ގޮތަކަށް ދަންަނަވއިލުން މުހިއްމުކަމަށް އަުޅގަ

މަގުޗާޓާ އެުކ، ކޮންަފެރންސުގެ ރިކޮމެްނޑޭޝަްނތައް ވެސް ލުއި ފޮތެްއެގ ސިފައިަގއި ާޢއްމު 

ކުރެިވގެން ާދނެ. އެައށްފަހު، އަޅުަގނޑުެމްނގެ ކުރިމަީތގައި އޮްނނާނެ އެންމެ ޮބުޑ 

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.  ލޭންޖުޑީޝަލް ރިފޯރމްގެ ފަސް އަހަރުގެ ޕް މަސައްކަތަކީ 

ކޮންފަެރންސުެގ ަފންީނ ކޮމިޓީެގ ަފރާތުން، އިރާަދ ކުެރއްިވއްާޔ ރާއްެޖއިްނ ބޭުރެގ 

ސުބުޙާނަހޫ ަވ هللا ކޮންސަލްޓަންުޓންގެ އެީހއާ ވެސް އެކު، އެ މަސައްކަތް ކުރަްއވަިއ، 

ރޭަގއި އެ މަަސއްކަތް ތަޢާލާގެ ވާިގފުޅާ އެކު، ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ަމހެއްަހއި ުދވަހުެގ ތެ

ނިންމައިެލވޭެނ. އަދި ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކާ ކުރެވޭ މަޝްވަާރެގ ތެރެއިން، އެ ޕްލޭން 

ވެސް ޢާއްމުކޮށް ާޝިއޢު ކުެރިވ، އެ ޕްލޭްނ ތަންފީުޛ ކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ލަހެްއ ުނވެ 

 ފެށިގެްނ ދާނެ. 
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ނޑު ުކރީްނވެްސ ދަންަނަވއިލި ފަދަިއން، ދި  ވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް އަޅުގަ

ކޯޓުން، ަޢދުލުއިންާޞުފ ޤާއިުމ ކުރުުމެގ ބާުރގެ އެންެމ މަތީ ފަރާުތގެ ޙައިިޘއްޔަތުން، 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ  ޖުޑީޝަލް ރިފޯރމްގެ ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭނަކީތައްޔާރު ކުރާ 

ނޑިޔާުރޭގގެ ކަްނކަ ން ހަރުދަނާ ކޮށް ތަރައްީޤއަށާއި ކުރިެއުރމަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ފަ

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް، ައދި ޤާނޫުނއަސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިްނ ޤާނޫުނގެ ޙުކުމް 

ނޑިާޔރުޭގެގ  ނަގަަހއްަޓއި، ވަިކ ަފާރތަކަށް ނުޖެހި ޢަދުުލއިްނޞާފު ާޤއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ފަ

އްޔާރު ުކރެޭވ މިނިވަންަކން ކަށަަވރު ކުރުމާ ބެޭހގޮތުން، ަޝރުޢީ ާދއިާރގެ ތާރީުޚަގއި ތަ

ނޑު ތިޔަ ޭބުފޅުންނަށް ޔަޤީންަކން ައރުަވނީ، މި ޕްޭލނަކީ  އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލޭްނ. އަޅުގަ

ސަމާލުކަން ދޭްނ ޖެހޭ ހުރިާހ ، ޒަމާނީ އަިދ ހަރުަދނާ ަފނޑިޔާުރގެެއއް ާޤއިމު ުކރުމަށް ޓަކައި 

އްކަން. މި ޕްލޭްނ ކަމެއް ހިެމނޭ ގޮތަށް، ޝާމިލު ގޮތެްއަގއި އެުކލަވައިެލވިަފއި ާވ ޕްލޭނެ 

ތަންފީޛު ކުެރިވއްޖެ ަނމަ، ޭއގެ ހެޔޮ ނަތީާޖ ފެންާނނެ. ަޝރުޢީ ދާއިާރގެ މިިނވަންަކްނ 

ކަށަވަރު ކުެރވޭެނ. ަފނޑިޔާުރގޭެގ ޢިލްމީ ައދި ފަްނނީ ކެިރފޯުރންެތރިކަމާއި ާޤބިލުކަން 
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ށަވަުރ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވެެގން ދާނެ. ޢަދުލުިއްނޞާފަށް ފަސޭހަިއން ވާޞިލުުވން ކަ

ނޑިާޔރުެގައކީ ޤާނޫުނގެ ޙުކުްމ ަނގަަހއްޓަިއ، ޢަދުލުިއްނޞާފު ާޤއިމު ކުރުުމގެ  ކުރެވޭެނ. ފަ

މަސްއޫލިއްޔަތާ އެުކ ަދއުލަތުގެ ހައިބަާތއި ކަާރމާތާއި މިިނވަންކަާމއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، 

ކުަގއި ިދވެިހ އިޤްތިޞާދީ އަިދ އިޖުިތމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމު ުކރުން ފަދަ އެންމެަހއި ދާއިރާތަ

ނޑުެމްނެގ  ދައުލަތް ފަުޚުރވެިރވާ ަފދަ ނިޒާމަކަށް ހެދޭނެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުެރޭވނީ އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެިރ މަސައްަކތުން. ކަުރދާހުަގިއ ލިޔެވިަފއި ހުިރ ެއއްޗެތީަގއި ޢަމަލީ ކުަލއެްއ 

ކަތުަގިއ ޖެއްސޭނީ، އަޅުަގނޑުެމން ގުިޅގެން ކުާރ ތެދުވެރި މަަސއްކަތުން. އެ މަސައް

ނޑިާޔރުެގއަށް ދައުަލތުގެ އެހެން އެންމެަހިއ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެިރކަމާއި އެއްާބރުލުްނ  ފަ

ބޭނުްނވޭ. ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރގެ އެންމެަހިއ އިދާރާތަކާއި ުމއަްއސަސާތަކުގެ ފުރިހަަމ 

ޗަްށ ބަިއވެިރވުން ޭބނުްނވޭ. ވަސީލަތްތަކާއި މާލީ ސަޕޯޓު ބޭނުްނވޭ. ޤާނޫނީ ވަކީލުްނގެ މައް

ހިމެނޭ ލީގަލް ްޕރޮެފޝަނުގެ ޚިޔާާލއި ަމޝްވަރާ އާއި ބަިއވެިރވުން ޮކންމެހެން ވެްސ 

ނޑު އިލްތިމާސް ކުރަނީ ކަާމގުޅޭ ުހރިާހ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް  ބޭނުްނވޭ. އެެހންކަމުްނ، އަޅުގަ
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 މިކަމުގައި އަޅުަގނޑުެމންނާ އެކު، ަޤއުުމގެ ޙައްުޤގަިއ، ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްުޤަގއި ިދވެހި

 އުއްމަުތގެ ަޙއްޤުަގއި ަމސައްކަތް ކުރެްއވުން. 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ޙާިޟރީން!

ނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލުުމގެ ުކރިްނ، އަދިވެްސ ެއއް ފަހަުރ، މިރޭެގ  އަޅުގަ

މި މުހިއްުމ މުނާސަަބތުގައި ބަިއވެިރ ވެަވަޑއިެގންދެްއވި ކަމަްށޓަކައި ތިޔަ އެންމެަހިއ 

ނޑުެގ އަިމއްލަ ނަމުަގިއ، ައދި ޝަުރޢީ ާދއިާރެގ ނަމުަގއި ޝުުކރު ޢިއްޒަތްތެރިްނނަށް އަުޅގަ 

ނޑިޔާުރގެ އިޞްލާޙު ކުރުާމ  ނިޑޔާރުޭގގެ މިިނވަންކަން ަކށަވަރު ކޮށް، ފަ ދަންަނވަން. އަދި ފަ

ބެހޭ ގޮތުްނ ބޭްއވުުނ ކޮންަފރެންާސއި، ެއ ކޮންަފރެންުސގެ ިރކޮމެންޑޭޝަންތަކާިއ، 

އެކްޝަްނ ޕްލޭނުެގ މަސައްކަްތތައް ކުަރއްާވ ހުިރހާ މަގުޗާާޓއި، ޖުޑީޝަްލ ރިޯފރމް 

ނޑުެމން ހެޔޮ ނިަޔތުގައި ކުރާ ހެޔޮ  މުއައްޒަުފންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންަނވަްނ. ައޅުގަ

 ސުބުާޙނަހޫ ަވ ތަޢާލާ ަބރަކާތް ލައްަވވާށި. އާމީން! هللا ޢަމަލުތަކުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ،

 هللا. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ަރޙްމަތު 


