
ވުމާއި 

 

ތުގެ މާްތ 

ދޢާގައި އެ 

 ޤައުުމެގ 

ށް ލިބުނު 

 ލޮބުވެތި 

 ޚާއްޞަ 

 ލޮބުވިެތ 

 ތަހުިނޔާ 

ދވެހިރާްއެޖ 

ިވ ޤަުއީމ 

މަ ކޮންެމ 

 ތާީރޚެުގ 

ތރިވުުމގެ، 

ު ލިސް ހިންގެ

 ދ ޔޫސުފް 

  ތަޤުރީރު 

ދި މި އުންމަތު

ާ. ކުރަން މި ުދ

ރޫޙު އާލާކޮށް

ލބުވެތި ޤައުމަށް

ޖޭގެ އެްނމެހާ

ވަކިން. ރަން

ނުޑމެންގެ ޅގަ

ހެޮޔއެދުމާއިގ 

ދިވެ. ޒިކުރާ ގ

 ގެނެސްދެްއިވ

 ތެރެއިން ހަމަ

ދިވިެހރާއްޖޭގެ

ޤއުމަށް ވަފާތެ

  .ންތައް 

 ޤައުމީ މަޖްލ

ޟިލާ ރާޝިދާ

އވާ ދެއްވި ތަ

 

އަދި. ރުކުރަން

ވން އެދި ުދޢާކު

މާއި ޤައުމީ ރޫ

ސަބަބުން މި ލޮ

ބތުގައި ރާއްޖޭ

ބދީ ރައްދުކުރަ

ވަިއދެްއވި އަޅު

ހުރަވީ ދުވަހުގެ

ހރި ބަޠަލެއްގެ

އއޭްސރިއަކަށް

ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ގެނެސްދެނީ ދ

ޤަ. ނދާންތައް

ކެްއގެ ހަނދާން

ޢުލީމާ ބެހޭ 

ލް އަލްފާޟި

މދުވެރިކުރައް

a

މްދާއި ޝުކުރު

 ސަލާމް ލެއްވު

ރާތައް އާކުރުމާ

އ ޖިހާދުގެ ސަ

ހގެ ުމނާސަބަ

އއި މުބާރިކްބާ

ފައްޓަވަ އވަން

ހުގ އަރިއަހަށް 

މ ދުށް އަގުުހ

މާްނކަމުގެ އަ

ލިބިގަތުމަކީ އަޅު

ނޑުމެންނަށް 

ލާވަެޅއްގެ ހަނ

ތރި ފިލާވަޅުތަކެ

ސަބަުތގައި ތަޢު

ޓަރ އޮނަރަބް

މލްޑިވްސް މެ

a

ވތަޢާލާއަށް ޙަމް

 ަޞލަވާތާއި 

  .ރަންމިލްކު

ާ  ޤައީުމ ޒިކު

 ޖިހާދަށާއި ެއ

ދުވުަހ. ދަވސް

ްނ ތަހުނިޔާއާ

ްއގަކުރައި ފާހަ

ބްުދލްޤައްޔޫމްގެ

 ދިވެިހ ޤައުމު

ާ  ަވނިކޮށް އަ

ން ޢިބުރަތް ލި

ނ ދވަސް އަޅުގަ

 އަގުހުރި ފިލާ

ިއވާ ޢިބްރަތްތެފ

ވހުގެ މުނާސަ

ނވި މިނިސްޓަ

ޓލެވިޜަން މޯ

ސުބުޙާނަހޫ ވަ

ަވަސއްލަމައަށް

ޞަޙާބީން ޝާމި

ނގެ ޤައުމުަގއި

ދަާއއި ޚިލާފު

  .ހެއްދުވަ 

ގެ ުހރަވީ ދު

 ހިތުގެ އަޑިްނ

މންގެ ތެރޭގައި

ޛ މައުމޫން ޢަބް

 މި އާކުރަނީ

އގެ ދަށުގައި

ދަ ދުވަސްތަކުން

ދ، ހުރަވީ ދުވަ

ލބިދޭ ވަރަށް

އއެކުލެވިފަތައް 

 ހުރަވީ ދުވަ

ގެން ހުންނެ

ގެ އަޑާއި ޓެ

  

  

  

ސهللا ނތަ މާތް

ޢަލައިހި ަވهللا 

ނއި މިތުރު ޞަ

އަޅުަގނޑުމެން

ރއާްވފައިވާ އާދަ

ނތައް އާކުރާ ދު

ައދަީކ ރާއްޖޭ

ނޑުގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެ  އަޅުގަ

 އަލްއުސްތާޛު

ޅަުގނޑުމެން 

ނޑެްއ  ބޯވިލާގަ

ނާދއިރު، މިަފދަ

އާދެ.  ކަމެއް

ވެހިންނަށް ލި

ސީލު މިސާލުތަ

ވނަ އަހަރުގެ

ޙަވާލުވެވަޑައި

ެ ދިވެހިރާއްޖޭ

ކީރިތިވަން

هللاއމަދު ަޞއްލަ

އިތުރު އާލުންނާ

މިއަދަކީ 

އަބްޠާލުން ކަުރ

ޞރުގެ ހަނދާން

މިައ! އާދެ

އޚުތުންނަށް، 

ހރަވީ ދުވަސް

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

   

މިއަދު ައ

ނާމާންކަމުގެ

ރާ އާކުރަމުން

ކުރަންޖެހޭނެ 

 ތެރެއިން ދިވެ

ލބިވުމުގެ ލަާމސ

ވަ 1429

ޙަ

ނަބިއްޔާ މުޙައް

ކަލޭގެފާނުގެ އި

އަިހތްވަރުަގދަ 

މަތިވެރި ނަޞް

އަޚުންނާއި އު

ގޮތެއްގައި، ުހ

ޒަޢީމް ރައީސުލް

.އަރިސްކުރަން

ރިކަމާ ނދިއަނ

ބަޠަލެއްގެ ޒިުކ

މީހަކު ވެސް 

ޞަފްޙާތަކުގެ

ޤައުމުގެދެކެ ޯލ

ނަ

ކަ

ހ

މަ

އަ

ގޮ

ޒަ

އަ

އަ

ބަ

މީ

ޞ

ޤަ



ހިޖުރައިން އެގާރަ . ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އެއީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރި

އެ ދުވަހަކީ ާރއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި އިންނެވި ރުަދން،  .ވަނަ ދަުވސް 13ސަތޭކަ ސަހަްއޓި ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަުރ ަމހުގެ 

އައްސުލްޠާން މުކައްރަމް ުމޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ސިީރ ނަވަރަންނަ ކީރިތި މަހާރަދުން، ޞުލްޙަވެރި ކަމާެއކު، 

ން ނުވަތަ ހޮޅީންގެ ބަޔަކު އައިސް މާެލ ން އިންނަވަނިކޮށް ކަންނަންނޫރު ޢަލީ ރާޖާ ފޮނިުވ މަލާބާރީރެދަލިކުރައްވަ

ނުޑވަރު އަންދާލައި، މި ރާއޭްޖގެ ވެ އަދި ރަދުންނާއި އެެހން ބައެއް ވެރިން . ރިކަން އަތުލި ުދަވސްހިފައި، ގަ

ހޮީޅންނަކީ، އެ ދުވަސްވަރު މި ސަރަޙައްދުގަިއ ހަނގުރާމަވެރި ކަމުގެ ގޮުތން . ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ގެންދިޔަ ދުވަސް

ޖެ ހިފުމަށް ރޭވީ، މިބައިމީހުްނގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއް. އަދި އެހައިމެ ނުަރއްކާތިެރ ބައެއް. އަރައި ތިބި ބައެއް

. ރަސްކަމުގެ ެއނެްމ އެތެރޭގެ ޙަޤީޤަތްތައް އެނގޭ ހިސާުބގައި ތިބި ތަންދޮރު ދަންނަ، ބޮޑުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއް

ޒާރުކުރަމުން ތިމުޅި ޤައުމު އިން. އާދެ، މަލާބާީރންގެ ދުއްތުރާތަކާއި އުނދަގޫަތއް ދިޔައީ ުދަވހެއް ދުވަހަކަްށ އިތުރުވަމުން

އެ . މިނުންގެ ވިަހ ގަދަ ވަކިތަކުން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރާނެ ހިތްވަރުގަދަ ިދވެހި ދަރިޔަކަށްދިޔައީ، ދުޝް 

ނޑިވަޅުގަިއ ދިވެހި ޤައުުމ ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ދަރިޔަކު، އޭނާގެ ދެތިން އެކުވެރިޔަކާއި ދިވެހީންގެ ފަްސދޮޅަހަކަްށ  ދަ

ިދވެހީްނެގ . ސަލާމަތްކުރެއްވި ން ާރއްޖެ އެަބއިމީުހންގެ ކިބައި މީހުންނާއެކު އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރައްވައި، މުޅި

ދިވެހީންގެ މޫުނމަތީން ހިނިތުންވުމުގެ އަސަެރއް ނުފެންނަތާ . ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކަްށ ނިމުމެއް ގެނެސްދެއްވި 

ޖުރައިން އެގާރަ ހިނގީ ހި  މި ަކން. ތުންވުން އަލުން ގެނެސްދެއްވިއެތައް ދުވްަސތަކެއް ވޭތުވެިދޔުމަށް ފަހު، ހިނި

  .ވީ އާދީއްތަ ވިލޭރޭ 3ސަތޭކަ ފަސްޮދޅަސް ހަ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާަދލްއާޚިރާ މަހު 

މިފަދަ ބޮޑު ޤުރުބާނީ އެއްވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ދަރިޔަކީ، މުލީގޭ ދޮްނޙަސަން މަނިކުފާނު ނުވަތަ 

. މަހާރަދުން، ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު ޮދންބަންޑާރައިން ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުްއދީން، ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ

ނޑުމެން  ހަނދާންކުރަމުްނދާއިރު، ދޮންަބންޑާރައިން މިފަަދ ދޮންބަންޑާރައިންގެ ވަރުގަަދ ޖިހާދުގެ މަީތން މިއަދު ައޅުގަ

ގަތީ ކޮން ސަބަބަކާ މަތިވެރި ޖިާހަދކަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިތްޕުޅުޖެހުނީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ، ޝައުޤުވެރިވެވަޑައި

ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނަކީ، އޭރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނ . ހުރެތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

ޙައްޤެްއ އެހެންކަމުން އަމިއްލަފުޅު . ކުރަމުން އަިއ ރަސްމަތިފުށުގެ ޢާއިލާއަކުން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ނޫން

ައިދ ތާރީޚުން ހާމަކޮށްދޭ ގޮތުގަިއ، . ރެއްވި ޖިާހދެއް ނޫންކަން، މި ކަމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަާމވެގެންދޭހޯއްދަވަން ކު

ދޮންބަންޑާރައިން އެފަދަ މަތިވެރި ޖިހެާދއް ޭއރު އެ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ހޯއެްދވުމުގެ ބޭނުންފުޅުގައި ނޫންކަން 

ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު  މަނިކުފާނުގެ އެ    އެހެީނ މާލޭގެ ރައްޔިތުން. ގޮތެއްގައި ހާމެަވގެންދޭއަޅުގަ

އެދި ދަންނަވަމުން ގެންދިއުމާއެކު ެވސް ރަސްކަާމ އަރިއަހުގައި ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައެިގންނެވުމަށް 

  .ޙަވާލުވެވަޑައިނުގަންނަވައި ހުންނެވި ކަމީ މި ކަމުގެ ވަރަށް އަލިގަދަ ދަލީެލއް



ވެވަޑައގެންފައިވަނީ ޤައުމުގައި އުފެދުނު އަގުހުރި އެތަކެއް ދަރީންތަކެއްގެ ތެރެއިން  ދޮންބަންޑާރައިން

މަތިެވރި . އެ މަނިކުފާނަކީ އެއްވެސް އަިމއްލަ އެދުންުފޅެއް ނެތް ބޭފުޅެއް. ވެސް އަލިގަަދ މުތީއެއް ކަމުގައި

ޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން ވެަވޑައިގަތީ ދީލަތި ޮދންބަންޑާރައިން ނުވަތަ އަލް. ބޭފުޅެއް އަޚުލާޤަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ 

ނޑުމެން . އިންސާފުވެިރ ވެރިޔަކަށް މިފަދަ ައގުުހރި ދިވެިހ ދަރިއެއްެގ ހަނދާން އާކުރަމުންދާއިުރ، އަޅުގަ

  .ލިބިގަންނަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކަކާއި ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ ޢިބްރަތްތަކެއް އެބަހުރި

މިިނވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ެގއްލޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްަގިއ މިނިވަންކަން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ! އާދެ

. ގެއްލިގެންދަީނ ދިެވހީންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ އެދުމުްނ ފުރިފަިއވާ މަދު ބައެްއެގ ނުބައި ރޭވުންތަކެއްގެ ސަބަބުން

ތި ކަމުގައި މަލާބާރީންގެ އެހީ ހޮޅީން ރާއްޖެ އަރައި ރާއްޖެޭގ މިނިވަންކަން ނަގައިލީ ދެ ދިވެއްސަކު ެވރިކަމުގެ ދަހިވެ 

. ފުދޭނޭ ަކމެއް  އަިދ މި ދެ ޚާއިުނންނަށް އާޚިރުގައި ކަންތައްވީ ގޮތް އެއީވެްސ މިއުަދގެ ޖީލަށް ޢިބްރަތަކަށް. ހޯދުމުން

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެައކީ  .ވެރިކަން ނުލިބުނުތާ އަމިްއލަ ފުރާނަ ވެސް ސަލާަމތެއް ނުކުރެވުނު އާދެ، އަޅުގަ

ކަމަށް ލޯބިކުރާ، ހަމަނުެޖހުމާިއ ދެކޮޅުވެރި ކަމަށް ނަފްރަތުކުރާ ބަޔަކު އުޅެމުްނދާ ާރއްޖެއަކަށްވީިއރު، އެއްބައިވަންތަ

  .އެއްވެސް ބައިަބއިވުމުގެ ޚިޔާަލކަށް މި ފަސަްގޑުްނ ޖާގައެއް ދެވިެގންނުވާނެ

ޤައުމަށް ރީތި . ޤައުުމެދކެ ލޯބިވުމަކީ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ވަރަށް މާތް ސިފަެއއް! އާދެ

ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާިއ . ނަމާއި ކާމިޔާބު ލިބުމުގެ ސިއްރަކީ އެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރީންގެ ިހތްތަކުގައިވާ ޤައުމީ ލޯބި

އަޅުަގނޑުމެން މިއުަދ . މިނިވަންކަން ެދމެހެއްޓޭނީ ޤައުމުގެ ދަީރންކުރާ އަގުހުރި މަސައްކަްތތަކެއްގެ ސަަބބުން

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ޤައުމަށް ވިސްނަންވީ ޤައުމު އަޅު ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބެލުމުގެ ބަަދލުގައި އަޅުގަ ގަ

ސަބަބަކީ، މިނިވަންކަމެއް ލިބުމަށްވުރެ އެ މިނިވަންކެަމއް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުްނ . ކޮށްދެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް

ނޑުމެން ކަމަށް ވާތީިޒްނާމާދުރ ަމްސޫޢިލްއަޔަތަކްށވިާއރ، އެއީ މާ ބުރަ . ◌ު އެ މަސްޢޫލިއަްޔތު އުފުލަން ތިބީ އަޅުގަ

މިނިވަންކަމުެގ އަގު ވަޒަންކުރެވޭނީ އެ މިނިވަންކަން އަތުން ބީވުމުން ކަމުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ ދުނިޔެ ދަްއކަމުންާދ 

ލޮބުވެތި ވަޠަން މިނިވަންކަން  ވީމާ، އެފަދަ ހިތްަދތި ޙާލަތަކަށް ދިވެހި ޤައުމު ވެއްޓުނަނުދީ މި. ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް

ނޑެުމން އަތުގުޅާލާ އެކުގައި މަސައްަކތްކޮށްގެންމަތީ  ނޑުމެން ދެކެމުން ިމ  .އަބަދަށް ދެެމހެއްޓޭނީ ައޅުގަ މިއަދު އަޅުގަ

ަހމަ އެހެންމެ މުޅި ދުނިޔެއަށް . ދަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެްސ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަރައްޤީވެފައިާވ ރާއެްޖއެއް

ނޑިވަޅެއްގައި ޤަުއމުގެ މިނިވަންކަމާއި . ނޑުމެްނ ތަޢާރަފްވުަމން މި ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކުއަޅުގަ މިފަދަ ދަ

ނޑުމެން ދޭ ސަމާލުކަން ކުރިއަށްވުރެ މާ ބޮޑުވާންޖެހޭެނ  އެއްބައެއްވަންތަކަން އަދި ރީތި ނަން ދެެމހެއްޓުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން   .ކަމަށް އަޅުގަ



ނޑުގެ ދުޢާއަކީ  ދިެވިހރާއްޖެއަކީ ީދނާއި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ިޖހާދުކުރަން ކެރޭ ދަރީންތަކެއް އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައެއްަވންތަ ކަމަށް ލޯބިކުާރ . އުޅެމުނާްދ ރާއްޖެއެއް ކުަމަގއި ލެއްވުން

ޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި އަބަދުެމ ލަހައްޓަވައި، ބައިބައިވުމާއި މި ރާއްޖެ މިނިވަން މުސްތަ. ބަޔަކު ކަމުގައިވުން

 އަދި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ހުިރހާ ގޮތަކުން ވެސް ފާގަތިކަމާއި ނަޞްރާއި. ދެކޮޅުވެރިކަުމެގ ޚިޔާލުތަކުން ދުރުހެލި ކުރެއްވުން

  .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމް ަޢލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. ނަޞީބު މިންވަރުކުރެއްވުން
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