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މުނާސަބަތުގައި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ 
 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި 

ވީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ 2016ނޮވެންބަރު 
ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް 

 އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.
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ٍد اللَُّهمَّ َصِلِّ َوَسِلِّْم َوبَاِرَك َعلَى  َسيِِِّدنَا ُمَحمَّ

  َوَعلَى.آِلِه َوَصْحبِِه َوَسِلِّمْ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެން ނެޝަނަލް 
ރީފް ޢުމަރު، ޗީފް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަ

އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝިޔާމް، 
އޮނަރަބަލް  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް

އްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ރު، ނިޝާން ޢިއިމުޙައްމަދު ޒުހަ
ވެރިޔާ، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޢަމުރުވެރި ވެރީން، 

ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ސިފައިން
. އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ އެންމެގައި ޢިއްޒަތްތެރީން

ރިވެތިމަގުން ސަލާމް ދަންނަވަން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް 
 ވަބަރަކާތުހޫ.. هللا ވަރަޙުމަތު 

http://sufilive.com/salawat/img/salaat-al-ali-qadr.gif
http://sufilive.com/salawat/img/salaat-al-ali-qadr.gif
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ގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް އަޅު މިރޭ

މި އުފާވެރި ތާރީޚީ ޖަލްސާ  ކަމުގައި ދެކެނީ
ޞަތު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ޝަރަފްވެރިކުރުމުގެ ފުރު 

ޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ކަމަށް
ނެޝަނަލް ސެކިޔުރީޓި އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް 

ވެރީންނަށް ސިފައިގެން އެންމެހައި އިސް އަމުރުޢުމަރަށާއި 
އެހެން ކަމުން މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ޝުކުރު ދެންނެވުން. 

 ކަމަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. 
 

ކުރަނީ  މި އާގަނޑުމެން މިރޭ އާދެ! އަޅު
ވަރަށް ފުން ހަނދާންތަކެއްގެ ޒިކުރާ. ވަރަށް މަތިވެރި 

ވަގުތުތަކެއްގެ ޤުރުބާނީއެއްގެ ހަނދާން. ވަރަށް ހިތާމަވެރި 
ހަނދުމަތައް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޒަމާނުގެ 
ތާރީޚުގައި ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާގެ 
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ޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ އަޅުގަނހަނދާން. އާދެ! 
 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަސް.  28ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ނަ ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަޅުގަނޑުގެ ދެވަ 
ދިވެހި އުންމަތަށް ދެއްވި هللا އަހަރުކުރިން  27މީގެ 

މަތިވެރި ނަޞްރާއި ފަތަޙައަށް ޓަކައި އެކަލާނގެ 
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރާ ހިނދު ދުވަހުގެ ހެޔޮ ޙަޒްރަތަށް 

 އެދުމާއު ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން. 
 

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދިވެހިއެހެންކަމުން 
އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް  ޖުމުހޫރިއްޔާރައީސުލް
ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށިާއ هللا ޢަބްދު  ވެރިޔާ 

ރު ތްތެރި ވަޒީދިފާޢީބާރާ ބެހޭ ޢިއްޒަދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި  އެހެނިހެން 

ދިވެހިޤައުމުގެ ޙިމާޔަތުގެ އައްޑަނަ ވަޒީރުންނަށާއި 
ކަމުގައިވި ދިވެހި ލޮބުވެތި ސިފައިންނަށާއި ސިފައިންގެ 

މުޅި ދިވެހި އުންމަތުގެ އެންމެހައި އާއިލާތަކަށާއި 
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 އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި އުފާވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ 
 ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އުފަލާއެކު ދަންނަވަން. 

 
ނޮވެންބަރުގެ  3އަދި މި ފުރުޞަތުގައި 

 ދިވެހީންގެ ފުރާނަ  19ހީދުވި އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަ
ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސްގެ މަތިވެރި މާތް ނިޢުމަތުގައި 

 ގެ ހަޒްރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަން. هللاލެއްވުން އެދި 
 

ވީ 1988ނޮވެންބަރު  3އާދެ! 
ފަތިހަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހި ބުރާސްފަތިވިލޭގެ 

ދުށް އެންމެ ނާމާން ބިރުވެރި ފަތިސް. އެއީ މި ރާއްޖެ 
 ޒަމާނުގެ ނިރުބަވެރިކަމުގެ އާދެ! ޓެރަރިޒަމްގެ ހިތި ރަހަ

އްވި ކުއްލި ސިހުން ލެ އަރުގައިއްޖޭގެ ވެރިރަށުގެ ދިވެހިރާ
އްޖެ އަމާންކަމުގެ ރާއެއީ ދިވެހި އް. ގެނުވި އުދުވާނެ

ން ނާމާންކަމާއި ސުވަރުގެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއޮތު
ބޮޑުވުންތަކުގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހުށަހެޅި ހާސްކަމާއި ކަން 
 ބިރުވެރި ހާދިސާ!
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ކަންހިނގައިދިޔައީ މި މަގުމަގުން ކަމުގައި 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ވިޔަސް، މާތް 

އެދުވަހު ދިވެހި ޤައުމާއި  ،ފަދައިންވަޢުދުވެވޮޑިގެންފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އައި 

ބަލިވެ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ  ލަޝްކަރުތައް
ދިވެހި ސިފައިންގެ  ރެއްވިދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަކު

ލަޝްކަރަށް ބަޔާންވެގެންވީ ނަޞްރަކުން ނަޞްރާއި 
 ފަތަޙަދެއްވި. 
 

ން ދިޔަ ދިވެހި އުންމަތުގެ ދުޢާ އަނިޔާ ލިބެމު
އި އެކަލާނގެ އިޖާބަކުރެއްވި. އެކަލާނގެ ދީނުގަ

މަތިވެރި ނަޞްރަކުން  ފަހުލަވާނުންނަށް  ޖިހާދުކުރެއްވި
 ނަޞްރުދެއްވައި ދުޝްމަނުން ބަލިކުރެއްވި. 
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ނޮވެންބަރުގެ އުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ އެ  3އާދެ! 

، ލޯތްބެއްމަލާގެ ފަހަތުގައި ދިވެހި ޤައުމާ މެދު ހަ

ނެތް ވެރިކަމުގެ  ކުލުނެއް، އޯގާތެރިކަމެއް،
ދަހިވެތިކަމުގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވެރިކަން ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރި މަދު ދިވެހީންކޮޅެއްގެ މަކަރުވެރި 

 ހީލަތްތެރި ރޭވުންތަކެއްގެ ނަތީޖާ. 
 

ޖެހެނީ މި ރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަންޔާއެކު ހިތާމަ
އެތައް އަހަރެއްގެ ތާރީޚުގައި މި  އެއްހާސްލިޔެވިފައިވާ 

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލެން މެދުވެރިވި ކޮންމެ 
ދިވެހި ންވެފައިވަނީ މިޤައުމުންކަން. އެއީ ހާދިސާއެއް އުފަ

މް ވަންތަ ފިޠުރަތުގެ މޫރިތިކަމާއި މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްލާ 
ން ނަގާލުމަށް ދިވެހީންގެ ދީނުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަ

  ރޭވުންކަން.ރި ނުންކޮޅެއް ރޭވި މަކަރުވެދު ޚާއިމަ
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  މި ނޭވާގައި އަޅުގަނޑު އުފާވާ ކަމަކީ ހަމަ
މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ، މިނިވަންކަމަށް ފާރަވެރިވި، 
ދިވެހި ޤައުމުގެ އަގުހުރި ދަރީންކޮޅެއް މި ޤައުމުގެ 

ދަތުގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވެ ގަދަ ހިތްވަރުން ވަޙު 
 މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރިކަން. 

 
މިއަދު ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ މިނިވަން ވަޔާއެކު 
ވިހުރެމުން އެދަނީ އެތައް ދިވެހި ދަރީންނެއް ދިވެހި 

ދެއްވީތީ. މިއީ  ޤައުމަށްޓަކައި ލެއިން، ފުރާނައިން އަގު
ކުރުފާނު، ޝަހީދު ޢަލި ރަސްގެފާނު، ޝަހީދު ޢަލިތަ

ޝަހީދު ޙުސައިން ، ޝަހީދު ކަނބާޢައިސާ ރަނިކިލެގެފާނު
 އާދަމް ފަދަ މި ޤައުމުގެ މުޖާހިދުން ފުރާނައިން 

 ޤުރުބާންވެވަޑައިގެން ހޯއްދެވި މިނިވަންކަމެއް. 
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 !ވެނޭ ން ދިވެހި ވަޠަނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ސިފައި
އިއްޔެކޭ އެއްފަދައިން މިއަދުވެސް މި ލޮބުވެތި 
ފަސްގަނޑުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރުމުގެ ސަފުތަކުގެ 

ދިވެހި ތިޔަ ފަޚުރުވެރި އެންމެ ކުރީގައި ތިއްބެވީ 
 ތިޔަ ލޮބުވެތި ދިވެހި ލަޝްކަރު. ސިފައިން،

 
ތިޔަބޭފުޅުންނަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި ދިމާވާ 

ޑުވިއްދަވާ އެއްކޮޅުގައި ކޮނ ބޮޑުކަމެއްގެ ކޮންމެ
ތިޔަބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމުގެ އަލިފާން  ކައްތިރީން.
މަދަދުގާރުން، ތިޔަބޭފުޅުންނަކީ މި ޤައުމު ނިންވަވާ 

ރައްޔިތުންގެ ހޭހަންވެރީން، ތިޔައީ ކަނޑުމަތީގެ 
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ދިވެހި އުންމަތުގެ ފުރާނަ 

ހީންގެ ތިޔައީ ދިވެ ދެއްވާ މިތުރުވެރިން،ސަލާމަތްކޮށް 
 ! ލަޝްކަރީން މުދަލާއި ކަރާމަތް ރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވާ
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ތިޔައީ  ޙާލުބޮޑު ބަލިމީހުން ޞިއްޙީ އެއީއާ 
ޕައިލެޓުން. ތިޔައީ ޤައުމީ ހަމައަށް އުފުއްލައިދެއްވާ 

މިޤައުމަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރައްވާ 
ޝަރަފް ދިވެހި އުންމަތުގެ  ޢަޒީޒުންނަށް

ތިޔައީ މި ޤައުމުގެ ތަމްސީލްކޮށްދެއްވާ މެހިތަރުން. 
ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ނަގަހައްޓާ މި ޤައުމު މިނިވަންކަން 
ދެމެހެއްޓުމުގެ ދިފާޢުދާރުން. ދިވެހި އުންމަތް 
އަރާމުތަންމަތިތަކުގައި ހަމަޖެހިގެން ނިންދަވައިދެއްވަނީ 

 ތިޔަބޭފުޅުން. 
 

އެހެންކަމުން، ދިވެހި ވަޠަންދެކެ ލޯބިވާ 
މުވާޠިނެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން، ދިވެހި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ 

ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން، ދިވެހި 
ޤަދަރުކުރާ އިޙުތިރާމްކުރާ ދިވެހި ފަރުދެއްގެ 
ޙައިޘިއްޔަތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ބުރަ 

 އަގު އަޅުގަނޑު ވަޒަންކުރާ ހިނދު މަސައްކަތްޕުޅުގެ
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ޤައުމީ ސަލާމުގެ ކުރުނީހަށް އަތްނަގައި ޝުކުރާއި 
 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!  ރަށްމުބާރިކު ބާދީ ދަންނަވަން. ވަ 

މި ހުރިހައިކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ދިވެހި 
ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 
ޤާނޫނާއި ޙުކޫމަތު ނަގަހައްޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ 

 އިރެއްގައި އޮންނަ ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓެވުން. 
 

 ސަފުތަކުގައި  އެކަމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ 
އް ބައިބައި ކޮށްލެވިދާނެ ބާގަނޑެއް އަޅުވައި ސަފުތަ
އް ނުކުރަން. ސަބަބަކީ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެ

މިމަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުޅައުމަށް ފުރާނައިން 
ޤުރުބާންވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ވެސް 
ތައްޔާރަށް ތިއްބެވުމަށް ތިޔަބޭފުޅުން 

 ހުވާކުރައްވައިފައިވުން.
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މަލާގައި ނޮވެންބަރުގެ އުދުވާނީ ހަ 3
ގޭ ފާރުގައި ން ދުޝްމަނުން ރާވައިފައި އޮތީ ސިފައި

 އެ ފާރު ގޮއްވައިލައި ފޫއަޅުވައިލަން. ޑައިނަމޭޓު ހަރުކޮށް 
 

ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި 
ފާރަކީ ދެވިއުވަޔާ ދިޔާހަކުރު އެއްކޮށްގެ ސިފައިންގޭގެ 

މި ފާރުގެ ބާރު ރާނާފައިވާ ފާރެއް. އެހެންކަމުން 
މިޒަމާނުގެ ވަރުގަދަ ކޮންކުރީޓަށް ވުރެ ވެސް 
ގަދަފަދަވާނެ. ފާރަށް ވަޒަނެއް އެރިޔަސް ސޮއްސާލައިފައި 

 ދާނީ. 
 

އްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުން އެހެންކަމުން ޝަ
ކަށަވަރު ވަނީ ސިފައިންގޭ ފާރު ގޮއްވާލި މީހުންނަށް އެ 

ނގިފައިވާ އެފާރު ގޮއްވާލުން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަން. 
 ހަމަލާތަކުން  ގެދުޝްމަނުންގެ މީހުން ފާރުގައި ގޮތުގައި 
 އް އެޅުނު. ކުޑަ ލޯވަޅެ
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 ރޮކެޓު ގޮއްވި. 2ތެރެޔަށް  ދެން އެލޯވަޅުގެ 
RPG ްގެ ބަޑިން ހަމަލާދީ އެ ތަނުން ދެމީހަކަށ

އެ ލޯވަޅު ދެމިގަނެވޭނޭ ވަރުގެ ބޮޑު ބާގަނޑަކަށް 
އެހަނަސް އެތަނުން ވަންނަން އުޅުނު ހަމަ  ހެދިކަމަށް ވޭ.

 އެކަކަށް ވެސް ހިލާ ސިފައިންގެ ތެރެއަކަށް ނުވަދެވުނު. 
ސަބަބަކީ ޚުދު ދިވެހި ކުޅަދާނަ ލަޝްކަރީން 
ގެންދެވީ އެ ދިމާޔަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތްައ 
 އަމާޒުކުރައްވަމުން. ދުޝްމިނުންނަށް ހުރަސްއަޅުއްވަމުން. 
މި ބާގަނޑު ރަމްޒުކޮށްދޭ ވަރަށް ރީތި 
ހަނދާނުގެ ބިނާއެއް މި އަދު އެ ބައުގަނޑު 

ނަޞްރުގެ ބިނާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ހެދުނުތާނގައި 
ށް ވިސްނައިލީމާ، މި ބިނާއަ ހައްދަވައިފައި އެބަހުރި!

ކަން ބޭނުން ހުރިހައި އްނަސްރުގެ ދުވަހު ދަ ،އަޅުގަނޑު
 ށް އެބަ ޚުލާޞާކޮށްދޭ! ވާހަކައެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަ 

ށް ށް އަޅުގަނޑަ ކަ އެންމެ ފުރަތަމަކަމަ
ފާހަގަކުރެވެނީ، މި ބާގަނޑު ބައްދައިފައިވާ 
ދޮންބަންޑާރައިންގެ އައްޑަނަކޮޅު، މި ކަމުން 
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 މައިމަރުކަޒުގެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިފާޢީ 
ފާރުގައި އަދި ބާގަނޑެއް ހެދުނެއް ކަމަކު ، އެ 

މަނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިފާޢީ ބާގަނޑުން ދުޝް
 ސަފުތައް ފޫއަޅުވައެއް ނުލެވޭނޭކަން. 

 
ނޑަކާ ދިމާގައި ންމެ ބާގަ އެފަދަ ކޮ 

ކޮޅާެއކު އެރަދުންގެ ޤައުމީ އައްޑަނަ  ދޮންބަންޑާއިން
. ހަމައެހެންމެ ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހުންނެވިކަންދިވެހި

ޢަލިރަސްގެފާނު އެރަސްގެފާނުގެ ކަނޑިކޮޅު ދަންމަވައިގެން 
އެބަހުންނެވިކަން. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ 
ފިސްތޯލަކޮޅުންނާއި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްގެ އޭކޭ 
ބަޔާޅީހުގެ ބަޑީގެ އުންޑަތަކުން ދުޝްމަނުންގެ މޭ 

 ފޫއަޅުވައިލައްވާނެކަން. 
 

 ފާހަގަކުރެވޭ މި ބިނާއިން އަޅުގަނޑަށް
އަނެއްކަމަކީ، ދޮންބަންޑާރައިންގެ އަންޑަނަކޮޅު ވަށައިގެން 
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ލިޔެފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާލްއިމްރާން ސޫރަތުގެ 
 ވަނަ އާޔަތާއި އެއާޔަތުގެ މާނަ. 179

 
 
 

ވަނަ 2008ރައީސުލްޖުމުޙުރިއްޔާގެ އޮފީހުން، 
 ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައިޤުރުއާނު އްވި ކީރިތިއަހަރު ނެރު
ގެ هللاނަކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވައިފައިވަނީ " މިއާޔަތުގެ މާ 

ވި މީހުންނަކީ، ކޮށް ޝަހީދުމަގުގައި ހަނގުރާމަ
ރުވެފައިވާ ބަޔެކޭ ހީ ނުކުރާހުށިކަމެވެ! އަދި، ކިއެއްތަ! މަ

އެއުރެންނީ އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ހަޒްރަތުގައި 
 ރިޒްޤުލިބޭ ޙާލު ދިރިތިބޭ ބައެކެވެ" 

 ކެ ޝަހީދުނީ ވި ރިވާ ގޮތުން ފޮތުން "ދިރިވާ ބައެ
 ލާތަޙުސަބަންނަ އާޔަތުން ވިސްަނއިފި މީހަކަށް 

 

  3އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ނޮވެންބަރު 
އަށް ވަދެ ގެ ހާދިސާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުގެ ތެރެ
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ޤައުމުގެ ފަނޑުވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ދިވެހި 
ހީދުވި ސިފައިންގެ އްވައި ޝަރާމަކުރަދިފާޢުގައި ހަނގު

ންނަ ހެޔޮ ބޭކަލުންގެ ހަނދާންތަކަކީ ތާއަބަދަށް ދެމިހު 8
 އްކެއް ނެތް. ޝަ މެދު ޒިކުރާތަކެއްކަމާ

ބިނާގައި ޤައުމީ ކުރުނީހުގައި ނަޞްރުގެ 
 ދިދައިން ރަމްޒުކޮށ8ްބެހެއްޓިފައި ހުރި  ދިވެހިޤައުމީ 

 އަބްޠާލުން.  8ފަޚުރުވެރި މި ދެނީ 
 

އުންމަތް  ދިވެހިޝައްކެއް ނެތް. 
އިވާ ދަރައިފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ އަބްޠާލުންނަށް

ރެޔާ ދުވާލު ދިވިެހ .ބޮޑު ސްދަރަނީގެ އަގު ކިތައްމެ ހައިވެ
އެ ދިދަ ހެޔޮ ދުޢާކުރަމުން ވިހުރެމުން އެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ 

ދިވިެހ  ބޭފުޅުންގެ ފަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާނާއި ޒިކުރާ.
ނަލަ ވައިރޯޅި ސާފު ޖައްވާއި ފަޒާގައި ވިހުރޭ 

ރާގެ ސް ކުރަނީ އެ ޒިކުބޮސްދެމުން ސަލާމްކޮށް ކުރުނީ
 ގެ ޚަބަރުތައް ދާއިމަށް ފަތުރަމުން. ހަނދާނު 
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  ބިނާއިން އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! ނަޞްރުގެ
ދެން ފާހަގަކުރެވެނީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރިކަހަލަ 

އުމީ ދިދަ ފަސްތަނބު. މި ފަސްތަނބަކީ  ދިވެހި ޤަ
މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރޭ ސަބަބު. މިފަސް ތަނބަކީ 

ބަކީ މު ދެމިއޮތުގެ އަސާސް. މިފަސްތަނދިވެހިޤައު
މިޤައުމާއި މާތްވެގެން އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުން. 

ދަތާއި އިސްލާމް ދީން ދުވަހަކު ވަޠަނުން އިސްލާމީ ވަހު
އް ނުދާނެ. ޚުދު ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ސް ފޮހެވިގެނެވެ

ސް މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ވެހާދިސާއިން 
 ރަނގަޅަށް ވަނީ ހާމަވެފައި. 

ދުޝްމިނުންގެ މީހުން ހަމަލާތައް ދެމުން 
ން ރު ދިޔައިރުވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މުންނާ

ފަތިސްނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑު ދިޔައީ އިވެމުން. މި އީ 
 މިދެންނެވި ނުކުތާގެ އަލިގަދަ ދަލީލެއް. 
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ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކޮންމެއަކަސް، 
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންޑިޔާކަނޑުގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ 

ތަކުން ދަފަރާވެގެން ތިބޭ ބައެއް. އިން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞުލްޙައިގެ ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅި 
އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާން ބޭނުން 

 ހަމަކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެމު. 
 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އުދުވާންހިންގާ ބައެއް ނޫން، 
ވެރިބައެއް، ގުޅޭ ބައެއް!ޞުލްޙަ ތޮޅޭބައެއް ނޫން. 

އެކުވެރިބައެއް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެއްބަހަކުން 
ވާހަކަދައްކާ އެއް ދީނަކަށް ބޯލަނބާ އަމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ފަޚުރުވެރި ދިވެހީން. 
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ކިތައްމެ އަޅުގަނޑުމެން މާއްދީ ގޮތުން 

ޒަތެއް ކުޑަޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ޢަބުރަކާއި ޢިއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކާރަމާތަކާއި ޝަރަފެއް  އޮވޭ.

އޮވޭ! އެއީ ބޭރުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުން ސުންނާފަތިވެގެން 
ދާނޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އެކަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

  އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުކުރެވޭ! 
 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ 1000ޑުމެންނަކީ އަޅުގަނ
އި ތުގަން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮންދެ ވާ ދުވަސް 
 ޙިއްސާމުން އަންނަ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް ވެރިކަންކުރަ 

އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީވެ ތަހުޒީބުގެ  ކުރާ ބައެއް.
މައިދާންތަކަށް ނުކުންނާނީ ފުރިހަމަ މުސްތަޤިއްލު 
މިނިވަން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި، ކެރިފޯރުންތެރިކަމާއި 

 ޢަޒުމާއި ހިތްވަރާއެކުގައި. 
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ނޮވެނަބަރުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ދިވެހި  3އާދެ!  

ހު. މަށް ފަ ހިތްވަރުން ނާކާމިޔާބުކޮށްލެއްވު ސިފައިންގެ 
އި ރެއްވުމާ ރަހީނު ކުރެވުނު މީހުން ސަލާމަތްކު

ފިލާރައްކާވި ދުޝްމަނުން ހިފައިހައްޔަރުކުރައްވައި 
އެމީހުންނާ މެދު އަދުލުވެރި އިންޞާފުވެރި 

ޑު ނަށް އެންމެ ބޮ ށް އަޅުގަނޑުމެންޝަރިޔަތެއްކުރުމަ
އާދެ  ރައެކުވެރި އުތުރުކަ އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވި ޤައުމަކީ

އިންޑިޔާ  ،ޑިޔާ ސަރުކާރާ ދިވެހިސަރުކާރާންއި އިންޑިޔާ!
 މެއް. ގުޅު ތީ ހިތާހިތުގެ ޔިތުންނާ ދިވެހިރައްޔިތުނާ އޮރައް

 
އޮފް  އަދު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރމި 

ޑިފެންސް އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ ހަރުދަނާ 
އިންޑިޔާސިފައިނާއި ދިވެހި ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން 

ސިފައިންގެ ދޯސްތީ އެކުވެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް 
ކަމީ މި ގުޅުން ބަދަހިވެ  އްޖޭގައި ކުރިޔަށް ދާރާ

 މަލަރުވަމުން އަންނަކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެތްކެއް. 
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 ތުގައި އިންޑިޔާ މި ފުރުޞައެހެންކަމުން 
ސަރުކާރަށާއި އިންޑިޔާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި މަތިވެރިވވެގެންވީ 

ދިވެހި އުންމަތަށް ދެއްވި ދުވަހު އޭރު هللا ނަޞްރު މާތް 
އްޔާ ދިވެހި ޒަޢާމަތުގައި ހުންނެވި ރައީސުލް ޖުމުހޫރި

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި އޭރުގެ 
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި 

ރުގެ އެހެނިހެން އިސްވެރީންނަށް ކާވަޒީރުންނަށާއި ސަރު
 ވެސް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 
ދުވަހު ދިވެހި ސިފައިންނާ  ނަޞްރުގެ

ދަންނަވައިލަން ފުރުޞަތު ދެއްވި  އެއްޗެއް ކޮށްބުމުޚާޠަ 
މިނިސްޓްރ އޮފް  ށްޓަކައި އަދިވެސް އެއްފަހަރުކަމަ

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް 
އެހެނިހެން އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަށާއި އެ ވުޒާރާގެ 
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އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ނުހަނު ވެރީންނަށް 
 ދަންނަވަން. 

މިވަގުތު، އަޅުގަނޑު ދިވެހި އާދެ! 
ސިފައިންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ދެ 
މެސެޖެއް އެބައޮތް. ފުރަތަމަ މެސެޖަކީ . 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިފައިންގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި 
 އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްވާންވީ ޤައުމުކަމަށް ހެއްދެވުން. 

 
ހީދު އަލިރަސްގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ޝަ

އިން ދީނާއި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަކުރާ ފަދަ
މީހަކަށް އޮތީ ދެގޮތޭ. އެއް ގޮތަކީ ބަޔާންވެގެންވާ 
ނަސްރަކުން ނަސްރު ލިބިގެން ދިޔުން. އަނެއްގޮތަކީ 
ޝަހީދުވެ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލިބިގެން ދިޔުން. 
މި ދެގޮތުގައި ވެސް ދެރަގޮތެއް ނެތްކަން ތިޔަ ފަޚުރުވެރި 

 އިންއަބަދުމެ ހަނދުމަފުޅުކުރެއްވުން. ސިފަ
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ގައި އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ވާހަކައެއްގެ ގޮތު
ނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅު ދަންނަވައިލަން ބޭ 

ނެތި ކުރެއްވޭ  ޔަކަށް ފިކުރަކަށް ބެއްލެވުމެއްވާންވާނީ ކުލަ
 ވަފާތެރި މަސައްކަތްޕުޅަކަށް.ތެދުވެރި ތެރި އިޚްލާޞް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ 
ދަރަހިލުންތަކުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަދަހިސަފުތައް ފޫއެޅުމުގެ 

އް ބޭފުޅުންގެ ސަފުތަ ނުދެއްވުން. މިކަމުގައި ތިޔަޖާގަ 
 ވުން. ދާއިމްކުރެއް ސާބިތުކަންމަތީ 
 
ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަންކަންމަތީ هللا  މާތް
ދިވެހި ސިފައިންނަށް ޤައުމު  ލަހައްޓަވާށި!ތާއަބަދަށް 

 ދިފާޢުކުރުމަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ މިންނަތް 
ގާވެރިކަން އްވައި މަދަދާއި އޯ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ބަރަކާތްލަ 

 މިންވަރުކުރައްވާށި! 
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ދިވެހިޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ޤުރުބާންވި ޤައުމީ 
ބަޠަލުންގެ ފުރާނަފުޅު ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތުގައި 

ދިވެހި ޤައުމަށް ނަސްރާއި ފަތަޙައާއި ކާމިޔާބު ށި! ލައްވާ
ހޯއްދަވައިދެއްވާ މަސައްކަތްކުރައްވާ ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި 

 ދަރިޔަކަށް ސަވާބާއި ގިނަގުނަ ދަރުމަ ދެއްވާށި! 
 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްޙަމަސްލަޙަތާއި އަމާންކަން 
ދެމެހެއްޓުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން 
ދިފާޢުކުރެއްވުމަށް އަދުގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރެޔާދުވާލު ކުރައްވާ ބުރަ هللاޢަބްދު
ށް ޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު މަސައްކަތްޕުޅުތަކަ

 އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
މި ޝުކުރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް 
އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކޮށް 
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އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
 ންނަވަން.  ޝުކުރު ދަ

ޝައްކެއް ނެތް! ދިވެހި ޤައުމު ދިރިއޮތް  !އާދެ
ހައި ހިނދަކު މި ހަނދާންތައް ދިރުވާނެ. މިޒިކުރާ 
އާކުރާނެ. ދިވެހި އަޖުދާދުންގެ ހަނދާންތައް ޒިކުރާކުރާނެ. 

ޝުކުރެއް. ހުއްޓުމެއް ނެތް  ނެތް އް މެމިއީ ނިމު
 ނިދާއަކީ!ގު ހިތުގެ ދިވެހި އުންމަތުއާދެ!  ވާހަކައެއް.

 މަތިވެރިވި ދިވެހި އަޖުދާދުންނަށް 
 މަތިމައްޗަށް ހުންނަ މި ސާބަސްަތއް 
 ފަތިފައްޗަށް އަމުނައިގެން މި ގޮަތށް  
 މަތިވެރި ޝުކުރޭ ވެވެމުން މިދަނީ ...   

 ފިސްފިސްވެ މުޅިން ދިޔަޔަސް ވިރިގެން 
 ފަސްދާނު ލެވުނު ކަށިތައް ނެތިެގން 

 ގެނުވާ އިސްނެންގެވި ކާބަފައިން  
 އަސްލީ މިނިވަން ރޫޙޭ ދިރެނީ   

 ވަބަރަކާތުހޫ... هللا ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު
 

 


