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ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބު
ކުޅަދުންވަންތަ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު
ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ދުޢާގައި އިތުރު
އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެހައި އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ޚ
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމީ ތާރީޚުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ .މި ތާރީ ީ
އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށާއި ދިވެހި
ނށް ދަންނަވައި އަރިސްކުރަމެވެ.
ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ަ
ވ
ވހެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނިންމެ ީ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ވަކި ދު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.
ޤައުމީ ތާރީޚުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާއަށް ލޯބިކުރާ
ލންގެ ޒިކުރާ އައުކުރުމާއި އެ
މުޖުތަމަޢެއް އުފެއްދުމެވެ .ދިވެހި ތާރީޚު ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމެވެ .ޤައުމީ އަބްޠާ ު
ހ
ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޒިކުރާތައް އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ .އަދިހަމައެހެންމެ ،ދިވެހި ޤައުމާއި ވަޒަން ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެ ި
ނ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އުފެއްދުމަށެވެ.
އޤުވެރިކަ ް
މއްޔަތުގެ ލޯތްބާއި ޝަ ު
ދަރިން އުފެއްދުމާއި ދިވެހި ޤައު ި
ހަމައެހެންމެ ،ތާރީޚަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކުރުން ވެސް މެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭޤެ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ،ނިސްބަތް ވަނީ އަލް ޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނަށެވެ .އަލްޤާޟީ
ޙަސަން ތާޖުއްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތެއް ލިޔުއްވި މުއައްރިޚެވެ.
ގ
ލލިޔުއްވި ކުޅަދާނަ ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ .ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަހު ެ
އާދެ މަޝްހޫރު ތާރީޚު އިސްލާމް ދީބާ މަހަ ް
ހވެ .ފެބުރުވަރީ
ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުއްވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 27ވަނަ ދުވަ ެ
ހ
ލޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުދީނު އަވަހާރާވީ ދުވަހާ ފެބުރުވަރީ މަހެއްގެ 27ވަނަ ދުވަ ާ
މަހުގެ  27ކަމަށް ނިންމެވީ އަ ް
ދިމާވާތީއެވެ .އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ  1727ފެބުރުވަރީ 27ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރީ ދުވަސް
ނ
އެއީ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ނިންމެވީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނު އުފަންވެވަޑައިގެންވި ދުވަހެއް ތާރީޚުން އެނގެ ް
ނެތުމުންނެވެ.
ރ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއަހަ ު
ދ
އ ު
ޝިޢާރަކީ "ތާރީޚުން އިއްޔެ ދަސްކުރާށެވެ ".ތެދެކެވެ .އިއްޔެ އަދަށް ކިޔައިދެވެނީ އިއްޔެ ބަލައިގެންނެވެަ .
ނ
ކ މިނޫން ދެ ް
ނގައި ލޯހުޅުވައިގެންނެވެ .ތާރީޚަ ީ
މން ދާ ކަންކަމާ މެދު ފިކުރު ހި ް
މާދަމާއަށް ކިޔައިދެވޭނީ އަދު ވަ ު
ކޮން އެއްޗެއް ތޯއެވެ؟
ނ
ބޠަލު ް
ނ ރައްކައުތެރި ކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުގެ ަ
އާދޭހެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީ ް
ނ
ށ ް
މހުންގެ ފު ު
ޖިހާދުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށް ލޫޓުވައި ހެދި ީ

އ ކާބަފައިން މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ.
މށް ޓަކަ ި
ވންކަން ދެމެހެއްޓު ަ
މނި ަ
ި
ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށާއި
ށ
ރއްޖެ ހަމައަކަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނާ މުސީބާތްތަކާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް ދިމާވިއެވެ .އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެާ ،
އެޅުވުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ .އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ ބޭރުގެ ބާރެއްގެ ޙިމާޔަތުގެ
ށ
ތގައި ނޭވާލުމަ ް
ދ އެ ޙިމާޔަތުގެ ކަސްތޮޅުތަކުން ސަލާމަތްވެ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮ ު
ނ ޖެހުނެވެ .އަ ި
ދަށަށް ދާ ް
ސ
މނިވަންކަން ލިބުނެވެ .އެއީ ވެ ް
އޙުތިޖާޖުތަކެއް ވެސް ކުރެވި އެންމެ ފަހުން ި
ޓަކައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ި
ކމުގެ ވާހަކަތައް
ތރި ކަމާއި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ .މި ކަން ަ
ނތަކެއްގެ ޙިކުމަތް ެ
ޤައުމީ ބަޠަލު ް
ތރީޚުންނެވެ .އާދޭހެވެ .އިއްޔެ ދަސް ކުރެވޭނީ ތާރީޚު ކިޔައިގެންނެވެ.
އޮޅުންފިލާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާ
ތާރީޚަކީ ،އިންސާނުންގެ މާޒީގެ ވާހަކަތަކެވެ .އެ ލަފުޒު އުފެދިފައި ވަނީ ،އިނގިރޭސި ދެ
ގ
ލަފުޒު ކަމުގައިވާ ،ހިޒްއާއި ސުޓޯރީ ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ .ހިސްޓުރީއަކީ ،ހިޒް ސުޓޯރީއެވެ .އާދޭހެވެ .އޭނާ ެ
ގ
މޒީއެއް ނެތް ބަޔެކެވެ .ތާރީޚަކީ މާޒީގައި ހިނ ި
ވހަކައެވެ .ތާރީޚެއް ނެތް ބަޔަކީ ާ
ވާހަކައެވެ .މާޒީވެ ދިޔަ ތަނުގެ ާ
އ
އ ޚިދުމަތްތަ ް
ޠލުންގެ ދިރިއުޅުއްވުމެވެ .ކޮށް ދެއްވި ޚިދުމަތްތަކެވެެ .
ކަންތައްތައް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެވެ .ހަރުދަނާ ބަ ަ
މ
ކޮށްދެއްވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާންތަކެވެ.ތާރީޚުން މުސްތަޤުބަލަށް މަގު ދައްކައެވެ .ގޯހެއް ހެދިފައިވާ ނަ ަ
ނ
ވ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ހިނގި ގޮތް ތާރީޚު ް
އެ ކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބާރު އަޅައެވެ .ހިނގައިފައި ާ
އެނގެއެވެ .ކަތި ކޮށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދޭން ތާރީޚު އެހީވެދެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ މި މުހިންމު މުނާސަބަތުގައި
ދިވެހި ތާރީޚަށް ގިނަގުނަ

އެ ބޭފުޅުންނެއްގެ ޒިކުރާ އައުކުރާން ޖެހޭ ބޭފުޅުންކޮޅެއް އެ ބަތިއްބެވިއެވެ .އެއީ

އ
މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވި ދިވެހި މުއައްރިޚުންނާއި ބޭރުގެ މުއައްރިޚުންނެވެ .އައްޝައިޚު ޙަސަން ތާޖުއްދީނާ ި
ލ ޙަކީމު ޙުސައިން
ލ ޢަބްދު ް
ނ ދީދީއާއި އަލްފާޟި ް
އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނާއި އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީ ް
ނ
މަނިކާއި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޝިހާބާއި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީއާއި އަލްފާޟިލް ހަސަ ް
އަޙުމަދު މަނިކާއި އަލްފާޟިލް މަންދު މުޙައްމަދު ވަޙީދާއި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އިސްމާޢީލް ދީދީއާއި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ.
އ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ މެދު ބޭރުގެ އެތައް މުއައްރިޚަކު ވެސް ވަނީ ލިޔުއްވައިފައެވެ .އެފަދަ ބައެ ް
ޠތާއާއި ޕީރާޑް ޑި ލަވާލްއާއި މރ އެޗްސީޕީބެލްއާއި ލާޒް ވިލްގޯންއާއި ކްލެރަންސް
ބ ޫ
ބޭބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިބްން ަ
ގ
ނނެވޭ ޝުކުރު ެ
ބފުޅުންނަށް ދެ ް
ފހަގަކުރެވެއެވެ .މި ބޭ ޭ
ބބޭފުޅުން ާ
މެލޯނީއާއި ޑރ ޕޮންނަމްޕައްލަމް ރަގުޕަތީ ފަދަ ޭ
ސހާސްފަށުން ޝުކުރިއްޔާއެވެ.
ޖިޒީތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ .ހާ ް
ތން
ކޔައިގެންނެވެ .ތަން ަ
ގތް ި
އާދޭހެވެ! ދިވެހިތާރީޚު ދަސް ވާނީ ދިވެހީން އުޅުނު ޮ
ތކުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިގެންނެވެ .އެހެން ވީމާ،
ތން ހެދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ަ
ހަދައިފައިވާ ގޮތާއި އެ ތަން ަ
އަޅުގަނޑުމެން ވާންވީ ތާރީޚުން އިއްޔެ ދަސް ކުރާ ބަޔަކަށެވެ .ތާރީޚުން ޢިބްރަތް ހޯދާ ބަޔަކަށެވެ .ތާރީޚާ މެދު
ފަޚުރުވެރިވާ ބަޔަކަށެވެ .ތާރީޚަކީ ޚިޔާލީ ފޮލާއެއް ނޫނެވެ .ކުރާ ޚިޔާލުތަކެއް ނޫނެވެ .ދެކޭ ހުވަފެންތަކެއް ވެސް
ބލައި ދަސް ކުރުމަކީ ތާރީޚު
ނތައްތައް ލިޔެވިފައިވާ ގޮތް ަ
ނުމެ ނޫންމެއެވެ .ހިނގައިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ .އެ ކަ ް
އެނގެން ބޭނުން ނަމަ ،ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
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އަޝްރަފް ޢަލީ
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް

