
އޯގްަސޓް 52016 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ިމއަދީަކ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިމިނވަން ދުވަހެވެ. ިދވިެހން، ިއނިގރީޭސންގެ 

ިޙމާޔަތުން ިމިނވަނިްވކަމުގެ އުފާ ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ިމ ދުވްަސ 

ހަނދާނިާއ  ިމ  ފާހަގަކުރީަނ  ގޮތުގިައ  ގެ  ދުވްަސ"  "ިމިނވަން 

އުފަލުގައެވެ. ިއނިގރީޭސންގެ  އެހެންވްެސ އެފަދަ ހަނދާންތަކުގެ 

ިޙމާޔަތުގިައ ިދވިެހން ިތބޭތާ ހަތިްދހަ އަހަރަށްވުރެ ިގނީަވފަހުން 26 

ޖުލިައ 1965 ގިައ އެ ިހމާޔަތުން ިމިނވަނީްވއެވެ. އެހެންކަމުން 

ިމ ދުވަހު އެ ހަނދާން ިހތަށްގެންެސ ިމިނވަން ރޫޙު އާލާކުރުމީަކ 

ކޮންމެހެންވްެސ ކުރަންޖެހޭނޭކަމެއްކަމުގިައ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ިމ ިލޔުމުގިައ ބޮޑަށް ބަލިައލާން ިވްސނިައފިައވީަނ ިއނިގރީޭސން ިމ 

ޤައުމުގިައ ިތިބ ިތބުމުގިައ ިދވިެހންނަށް ިލބުނު ގެއްލުމިާއ ތުރާލުގެ 

މައްޗަށެވެ. އިަދ ިދވިެހންނަށް އެ ިއނިގރީޭސން ިދން އީެހތިެރކަމިާއ 

ިއރު  އެނގުނު  ިސއްރު  ޙީަޤީޤ  އީެހތަކުގެ  ިއތުރު  ިޙމާޔަތިާއ 

އެބިައީމހުންގެ ިނޔަތް ނުބިައކަން ިވްސނުނު ިވްސނުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ިލޔުމަކަށީްވީތ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ތަފީްސލަށް ބަލިައލެވޭނޭ  ކުރު 

އިަލއަޅުވިައލުމުގެ  ކަމަކަށް  ހިުރހާ  އިަދ  ނެތެވެ.  ިމންވަރެއް 

ިމންވަރެއްވްެސ ނެތެވެ. ނަމަވްެސ ކުރުކޮށް ބަލިައލެވޭނޭ ިމންވަރު 

ިޚޔާރުކޮށް ކިުރއަށް ދާނަމެވެ.

ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ބުނެވޭ  ބަހެއް  އުފަލުގިައ  ިމިނވަންކަމުގެ 

ފުރަތަމަވްެސ ިލްސޓްކުރެވީޭނ ިއނިގރީޭސންގެ ިހމާޔަތުގެ ވާހަކައެވެ. 

އައްޑޫގެ ގަމުގިައ ރުކުރުވިައލިައގެން ިތިބ ިއނިގރީޭސ ހަނގުރާމަވިެރ 

އަހަރަށް   100 ފްަސގަނޑު  ިދވިެހ  ިމ  ވާހަކައެވެ.  ފައުޖުތަކުގެ 

ކުއްޔަށް ިދން ވާހަކައެވެ.

މަދުރަީސ  ިދވިެހ  ިދވިެހންނިާއ  ލިޯބކުރާ  ތީާރޚަށް  ިދވިެހ 

ދިަރވަރުންނަށް އެނގޭނޭ ފަދިައން ިއނިގރީޭސންގެ ިޙމާޔަތުގެ ދަށަށް 

ިމ ޤައުމު ިދޔައެވެ. އީެއ ީމލީާދން 1887 ވަނަ އަހަރުގެ ިޑެސމްބަރު 

16 ވަނަ ދުވަހު ިދވިެހަސރުކާރިާއ ިއނިގރީޭސ ަސރުކާރާ  މަހުގެ 

ދެމެދު ވެވުނު އެއްބްަސވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ިސއްރު އެނގެން ނެތް، 

މުޢާހަދާގިައ ޮސިއކިުރ ވަގުތުން ފިެށގެންނެވެ. އެ ިހާސބުން ފިެށގެން 

ތިަރކައިާއ  ދީުށ ިމ ިދވިެހފްަސގަނޑިާއ ިދވިެހންގެ  ިއނިގރީޭސން 

ިދވިެހ ރައިްޔތުންނީަކ ިއނިގރީޭސންގެ ބައެއްކަމުގައެވެ. އެބިައީމހުންގެ 

މުދާކަމުގައެވެ. އެހެން ނުވާނީްވ ަސބަބެއްނެތެވެ. ިދވިެހން އޭރު އެ 

ީވ އެއްބްަސވުމާ ގިުޅގެން ިއނިގރީޭސންގެ ބާރުގެ ދަށަށް، ފާޑަކަށް 

ގެނިްދޔީައއެވެ.

ިއނިގރީޭސންގެ ިޙމާޔަތުގެ ދަށުގިައ ރާއްޖެ އޮތް ދުވްަސވަރު ިމ ިދވިެހ 

ނިގރީޭސންގެ  ފްަސގަނޑުގެ އުފަން ިދވިެހންގެ ިގނަ ބަޔަކަށް ޖެހީުނ ިއި

މުއައްޒަފުންކަމުގިައ ވާށެވެ. ިއނިގރީޭސން ދޭ އުޖޫރައިާއ މާުސރައަށް 

ބޯލަނބިައގެން މަަސއްކަތްކުރާން ިތިބ އަޅުންކަމުގިައ ވާށެވެ. ިމިނވަން 

ިދވިެހ ަސރުކާރެއްގެ ނަން އޮތްަސ އެއްވްެސ ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު 

ިދވިެހ ަސރުކާރަކަށް ނޯވެއެވެ. އިެކ ނަންނަމުގިައ އިެކއިެކ ިދމިާއން 

ިދވިެހ ަސރުކާރު ިފއްތަމުން ިދއުމުގެ ނީަތޖާއެއްގެގޮތުން ިއނިގރީޭސ 

ިޙމާޔަތުން ވިަކވުމަށް ިދވިެހން މަަސއްކަތް ފީެށއެވެ.

އެނގޭގޮތުގިައ  ިޚޔާލުތަކުން  ހިުރ  ފާޅުކޮށްފިައ  އެދުރުން  ިދވިެހ 

ިއނިގރީޭސން ިމ ފްަސގަނޑުގިައ ވަޒަންވިެރވުމާ ހަމިައން އެންމެ 

ދަނޑުތަކެއް  ފިޯދފިައވާ  ހިެދ  ގެއްލުމީަކ  ފާހަގަކުރެވުނު  ފުރަތަމަ 

ނިެތކޮށްލިައ އެ ދަނޑުތަކުގެ ދަނޑުވިެރކަން ގެއިްލ ިދޔިައރު ދެން 

އެ ދަނޑުވިެރކަން ިއތުރަށް އޮތިަދނުމަށް ިބމެއް ިދނުމުގެ ބަދަލުގިައ 

މަރަދޫއަށް  ީމހުން  ފޭދޫ  ބަދަލުކޮށް  ފޭދޫއަށް  ރައިްޔތުން  ގަމުގެ 

ިދރުމެއް  ނަގާލުމެވެ.  ބާރު  ދަނޑުވިެރކަމުގެ  ިބމިާއ  ބަދަލުކޮށް 

ގެއްލުމެވެ. ިމީއ އެ ރަށްރަށުގެ ރައިްޔތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިހތާމަކުޅަ 

ިއނިގރީޭސްނގެ ިހމާަޔތުގިައ ރާއްޖެ އޮތް ިއުރ 
ިދވިެހްނަންށ ިދމާިވ ދިަތތައް

އާދަމް ޒިާހރު )ކުރިޮޅ(

ް ތީާރޚ
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ކަމެކެވެ.

ތެދެކެވެ. ިއނިގރީޭސން ވީަނ ގަމުގިައ ފެކްޓީަރތަކަކިާއ މިަތންދާބޯޓު 

ޖައާްސނޭ ތަނެއް ހަދިައފައެވެ. ިދވިެހން ދެކެފިައ ނެތް ތަރައީްޤއެއް 

އައްޑޫއަށް ގެންެސ އެ ތަން ިތޔިާގ ކުޅައެވެ. ނަމަވްެސ އީެއ ވަގީުތ 

އުފަލަކިާއ ދަޅައެއްކަމުގިައ ނީޫނ ނިުވއެވެ. ރައިްޔތުން ހައްދިައގެން 

ފަށިައގަތުމުގެ  ފަށިައގަތް  އެ  ކުޅުމަށް  ބާރާ  އާރިާއ  ިދވިެހންގެ 

ިސއްރު އެނގީުނ މާ ފަހުންނެވެ. ފާހަގަވެ ފިެނފިައވީަނ ިލިބިދޔަ 

ގެނިައ  އެތަނަށް  ިދރުމެއް  ހަމަނުޖެހުމެއްގެ  ންަސީލ  ގެއްލުމިާއ 

ގެނައުމެއްކަމުގައެވެ.

ިދން  ިހންގިައ  ބާރު  ފްަސގަނޑުގިައ  ިދވިެހ  ިމ  ިއނިގރީޭސން 

ިދޔަ  ިލިބގެން  ބާރު  ބިައބިައވުމަށް  ިފކީުރ އިަނޔާތަކާހިެދ ޤައުމު 

ބިައބިައވުމުގެ  ިމފަދަ  ނޫނެެވެ.  ގެއްލުމެއް  ކުޑަ  ިދއުމީަކވްެސ 

މުޒާހަރާތަކުން  ބައެއް  ކުޅަ  ދެކުނުގިައ  އުފެދުނުކަން  ިޚޔާލުތައް 

އެނގޭކަމުގިައ ތީާރޚު ގިައ ވެއެވެ.

ިދވިެހންނަށް  ދުވްަސވަރު  އޮތް  އައްޑޫ  ބާރުގިައ  ިއނިގރީޭސންގެ 

ފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ތެރިެއން  ގެއްލުންތަކުގެ  ިލބުނު 

ކަމީަކވްެސ ިސޔީާސގޮތުން ޤައުމު ބިައކުރުމަށް ިދވިެހ ރައިްޔތުންކުރެ 

މަދު ބަޔަކު ކުޅަ މަަސއްކަތެވެ. ިމ ކަމުގެ އީަޑގިައ ިތީބ އައްޑޫގިައ 

ިޚޔާލުގެ  ދެކޮޅުވިެރ  ަސރުކާރާ  ފައުޖެވެ.  ިއނިގރީޭސންގެ  ިތިބ 

ބަޔަކު އެ ފްަސގަނޑުގިައ އުފައްދިައ ިދވިެހ ދައުލަތަށް ޣައްދާރުވާނޭ 

ބަޔަކު ނެރީުނ ިއނިގރީޭސން އީަޑގިައ ިތބެގެންކަމުގެ ހިެކ ފެންނަން 

އެބަ އޮތެވެ. އިަދ އެ ބަޔަކުލައްވިައ ވިަކ ދައުލަތެއް، ުސވިައީދބު 

އީަޑގިައ  ިއނިގރޭީސން  އުފެއީްދވްެސ  ނަމުގިައ  އިައލަންޑުގެ 

ިތބެގެންނެވެ. ިމީއ ިމ ރާއްޖެ ދުވަހަކުވްެސ ހަނދާނުން ނިުފލާނޭ 

ގެއްލުމެކެވެ. ިމީއ ިމއަދުވްެސ އެ އިަނޔާއަކުން މިުޅން ަސލާމަތް 

ނުވިެވ އުޅޭ އިަނޔާއެކެވެ.

ިއނިގރީޭސން ިދވިެހންގެ ދިާޚީލ ކަންކަމާބިެހ ޤައުމުގެ ިފކުރުތަކާ 

ކުޅުމުގެ ތެރިެއން ޤައުމު ބިައބިައކުރުމުގެ ިފކުރު ިހންގިައ އުފެއިްދ 

އީެއ  އުފެއިްދއެވެ.  ދެކުނުގިައ  ރާއްޖޭގެ  ދައުލަތެއް  ގޮނިޑކޮއްކޮ 

އުފެއިްދ  ިހމެނޭގޮތުން  ފުވައްމުލަކު  އަތޮޅިާއ  ހުވަދޫ  އައްޑޫއިާއ 

ުސވިައީދބެވެ. ިމ ބީާޣ ދައުލަތުގެ ވިެރއަކަށް ިއްސކުޅީައ ސ.ިހތަދޫ 

ވިެރކަމެއްގެ  ިމ  ބުނެވޭގޮތުގިައ  ޢީަފފެވެ.  ޢަބްދުهللا  އެޅީަދީދގެ 

ތަމީްރނުކޮށް  ފައުޖު  ިސފިައންގެ  ހިަތޔާރީުދ  ބާރުވިެރންނަށް 

ރާއްޖޭގެ  އިަދ  ިތބެގެންނެވެ.  އީަޑގިައ  ިއނިގރީޭސން  ކޮޅަށްޖީެހ 

އަމުރުތައް ބޮލާލިައ ޖަހިައ، ދެބިައގެ މެދުގިައ ހަމަޖެހުމިާއ ިއނާްސފު 

މަަސއްކަތް  އަހަރުގެ  ވަރަކަށް   10 ކުޅަ،  އޮމާންކޮށް  ހޯދުމަށް 

ިތބެގެންނެވެ.  އީަޑގިައ  ިއނިގރޭީސން  ނާކިާމޔާބުކުޅީައވްެސ 

ަސލާމަތްކުރުމުގެ  ޤައުމު  މެދުގަިއ  ދެބިައގެ  ީތޖާއަކަށީްވ  ނަ

ހަނގުރާމައެއް ިހނގުމެވެ. ިމއަދުވްެސ އެ ހަނގުރާމިައގިައ ގެއްލުން 

ިލބުނު ފަރާތްތަކުގެ ިހތާމަ ނިުފލައެވެ. ބަދަލު ިހފުމުގެ ރޫޙު ިހނގާ 

އެތައް ބައެއް އިަދވްެސ އެބަ ިތއްބެވެ. އެ އިަނޔާ ިފލިައ ނުދެއެވެ. 

ިމީއ ިއނިގރީޭސންގެ ނުލަފާ ީޙލަތެކެވެ.

އެންމެފަހުން ުސވިައީދބުގެ ވިެރޔަކަށް، ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަކަށް 

ީދގެން  ިޙމާޔަތް  ިއނިގރީޭސން  ޢީަފފަށް  ޢަބްދުهللا  އައްޔަންކުޅަ 

ީސެޝލްްސ އަށް ގެނިްދޔީައއެވެ. ޙީަޤޤަތުގިައ ިމފަދަ ކަންކަމީަކ 

ދެފަރާތުން އެއްބްަސިވ މުޢާހަދާގެ ދެވަނަ ބަޔާ ިޚލާފު ޢަމަލެކެވެ. 

އެހެންކަމުން ިމ ކަމާ ިދވިެހ ަސރުކާރުން ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުން 

ިއނިގރިޭސންގެ ބިެހގަތުން ިއތުރުވެ ދިާޚީލ ކަންކަމާ ިއތުރަށް ބެހެން 

ފަށިައ ޤައުމަށް ިއތުރު އިަނޔާތައް ދޭން ފީެށއެވެ.

ލިޯބކުރާ  ިމިނވަންކަމަށް  އަިނޔާތަކީަކ  ިމފަދަ  ިހނގަިއިދޔަ 

ނިުވއެވެ.  ކަންކަމަށް  ކުރާނޭ  އިަދ  ގަބޫލުކުރެވުނު  ިދވިެހންނަށް 

އެހެންކަމުން ރައިްޔތުން މުޒާހަރާކޮށް އަޑު އުފުލުން ިއތުރިުވއެވެ. 

ހަމަ އެހެންމެ އޭރުގެ ަސރުކާރުން ިދޔީައ ިއނިގރިޭސންގެ އަތްދަށުން 

ރާއްޖެ ަސލާމަތް ކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ުސމުއްވުލް 

އީަމރު ިއބްރީާހމް ނިާސރުގެ ިޙކުމަތު ޢަމީަލގެ ިހމޭން ޙަރަކާތާއެކު 

ުސވިައީދބު ބިަލކުރައްވިައ ިދވިެހރާއްޖޭގެ ދެކުނު ިޙމާޔަތް ކުޅައެވެ.

ިއނިގރީޭސން ިދވިެހ ދައުލަތާއެކު އެއްބްަސިވ މުޢާހަދާގިައ އޮތްގޮތުން 

ރަށެއްގިައ  އެއްވްެސ  ނެތްކަމަށިާއ  ކުޅުމެއް  ބާރުތަކާ  ިދވިެހންގެ 

ިދވިެހންގެ ބާރު ނުފޯރާނޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައްކުރުމުގެ ފުރަުސތު 

އޮތުމަށް ތަން ނުދޭކަމަށް އެ ޒަމާނުގެ ިލޔުންތިެރން ިލޔުއްވައެވެ. 

ިންސބަތްވާ  ގަން  އެ  ގަމިާއ  ިތިބ  ިއނިގރޭީސން  ނަމަވްެސ 

އައްޑޫއަތޮޅަށް ިދވިެހ ަސރުކާރުގެ ބާރެއް އެ ދުވްަސވަރު ިހނިގއަކަ 

ނުދެއެވެ. ކޮންމެވްެސ ބަހަނާއެއް ދައްކިައ، ނުފޫޒެއް ިހންގިައގެން 

ް ތީާރޚ
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ތަންތަނަީކ  ކިައީރގިައވާހާ  އަތޮޅިާއ  އެ  އިަދ  އަތޮޅީަކ  އެ  މިުޅ 

އަތްގަދަކުރަންފީެށ  ިމންވަރަށް  ީހވާ  "ިމލްކެކޭ"  ިއނިގރީޭސންގެ 

އުޅީުނ  ިދވިެހންވްެސ  ބައެއް  ރަށްރަށުގެ  އެ  ޚުދު  ިއނިްތހާއަށެވެ. 

ިއނިގރޭީސންގެ  "އްަސލަށް"  ިދވިެހންގެގޮތުގައެވެ.  ނަމެއްގިައ 

ރައިްޔތުން،  ިދވިެހ  އެނިގ  ނު  ަސރުކާރަށް  ިދވިެހ  ގޮތުގައެވެ. 

އުޅެފިައވެއެވެ.  ދަތުރުގްޮސ  ބޭރަށް  އީެހގިައ  ިއނިގރޭީސންގެ 

އެބިައީމހުންގެ ވިެރންނީަކ ަސރުކާރީަކ ިއނިގރީޭސންކަމުގިައ ދިެކގެން 

ިދިރއުޅެމުނިްދޔައެވެ.

ރާއްޖެ ިއނިގރީޭސންގެ ިޙމާޔަތުގިައ އޮތް ދުވްަސވަރު އިެކ ގޮތްގޮތުން 

ިހނިްގ ނުފޫޒިާއ ބާރުގެ ތެރޭގިައ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް އިަނޔާއީަކ 

ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން  ބޭނުނިްވޔްަސ  ިކތަންމެ  ަސރުކާރުން  ިދވިެހ 

އެހެން  ނެތުމެވެ.  ިމިނވަންކަން  ބިައވިެރވުމުގެ  ޖަލާްސތަކުގިައ 

މަނާކަމެކެވެ.  އުފެއްދުމީަކވްެސ  ގުޅުން  އެކުވިެރކަމުގެ  ޤައުމަކާ 

އެހެން ޤައުމެއްގެ އީެހ ހޯދުމިާއ ތަޢީުލމުގެ ިޚދުމަތް ިލިބގަތުމީަކވްެސ 

ކަމެއްކަމުގިައ ހެއްޖެވެ.  ނުލިައ ނުވާނޭ  ހުއްދައާ  ިއނިގރީޭސންގެ 

ިމިއން ކަމެއް ކުރަންވެއްޖެނަމަ ިއނިގރީޭސ ަސރުކާރުގެ ހުއްދައެއް 

ނަގަންޖެހުނު ޖެހުމީަކ އަޅުވިެތކުރުމަށް ފިެށ ފެށުމެކެވެ. ިމ ޤައުމު 

އަޅުވިެތކަމުގެ  ނެތިްއރުވްެސ  އަޅުވިެތކަމުގިައ  ިއނިގރޭީސންގެ 

ިހންގަން  ިފކުރު  އަތުލުމުގެ  ޤައުމު  ިފއްތުންތަކުން  އަމުރުތަކިާއ 

ފީެށއެވެ.

ދަޅައެއް  ާސފު  ވަރަށް  ިނޔަތުގިައ  އީެރ  ރާއްޖެ  ިއނިގރީޭސން 

ދައްކަަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވްެސ ނުދެކޭ ތަރައީްގ 

ގެންެސިދނެވެ. ިދވިެހ ރައިްޔތުން ހެއްވަމުން ތަރައީްޤއަށް ިޚޔާލިާއ 

ބަދަލުގިައ  ކަންކަމުގެ  ިމ  އެހެނަްސ  އުފައްދިައިދނެވެ.  ިފކުރު 

ފޮރިުވފިައވާ މަކަރުވިެރ ބޭނުންތަކެއް އޮތްކަން ިވްސނީުނ މާފަހުންނެވެ. 

ިދވިެހންގެ ިމިނވަންކަމާ ކުޅުމިާއ ިދވިެހ ދައުލަތް ބިައބިައ ކުރުމިާއ 

ފޮރިުވފިައވާ  އީަޑގިައ  ދަޅިައގެ  އެ  ކުޅުމީަކ  ޢީަޤދާއާ  ިދވިެހންގެ 

ިމ  ިއނިގރީޭސން  އެ  ިދވިެހން  ިހނދުން  އެނގުނު  ިސއްރުކަން 

ިމިނވަންކަމަށް  ނިުވއެވެ.  ބޭނުމެއް  ބިައިތއްބާކަށް  ފްަސގަނޑުގިައ 

އިެދ ގޮވެން ފެށީުނ އެ ިހާސބުންނެވެ.

ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމވީަނ ފިުރހަމަ ިމިނވަންކަން ިލިބފައެވެ. 

ދެންވްެސ  ިލިބފައެވެ.  ހޭލުންތިެރކަން  ބާރިާއ  އާރިާއ  ފިުރހަމަ 

ިވްސނަނީްވއެވެ. ރާއްޖެ ތަރައީްގކުރަންޖެހީޭނ ިދވިެހންނެވެ. ބައެއްގެ 

ިހމާޔަތުގެ ދަށުގިައ އޮވެ ިލބޭ ތަރައީްގއަށްވުރެ އިަމއްލަ މަަސއްކަތުން 

ިލބޭ ތަރައީްގގެ ފިޮނކަން ގަދަވެފިައ ދިެމހުންނާނެކަން ިވްސިނއްޖެއެވެ. 

ގޮތުގިައ  ިދވިެހންގެ  ިވްސނަނީްވ  މަަސއްކަތްކުރަނީްވ،  ިދވިެހން 

ިތބުމަށެވެ. ިދވިެހންގެ ޢީަޤދާއާ ކުޅެ ިދވިެހންގެ ިވްސނުމިާއ ިފކުރު 

ބަދަލުކުރުމަށް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ފުރަުސތު ނުދޭށެވެ.

ިމ ޤައުމަށް ހެޔޮ އިެދގެން އަންނާނޭ ޤައުމެއް ކޮބިައހެއްޔެވެ؟ ިމ 

ކޮންމެ  ހަމަ  އަންނަ  ިކޔިައގެން  ކިުރއެރުމިާއ ތަރައީްޤއޭ  ޤައުމުގެ 

ިބދީޭސ ބާރަކުން ިލިބފިައވީަނ ގެއްލުމިާއ އިަނޔާއެވެ. ިފކީުރ ގޮތުން 

ތޮޅޭ ިމ ޒަމާނުގިައ ިއނާްސީނ ޙައްޤިާއ ިޑމޮކްރީަސގެ ިދދަ ނަގިައގެން 

ިދވިެހންނިާއ ިދވިެހންގެ ިމ ދައުލަތަށްޓަކިައ އަންނަ ކޮންމެ ީމހެއްގެ 

ިއޔަހީޫދކަމާމެދު ިފކުރުކުރާށެވެ. އިަދވްެސ އަޅުވިެތވުމީަކ ދުރުކަމެއް 

ނޫނެވެ.

ިދވިެހން ގެ ކެއުމިާއ ިހޔާވިަހކަމިާއ އަންނައުނުގެ ީއޖާދު ިމ ޤައުމުގިައ 

މަަސއްކަތްތަކަށް  ިދވިެހ  ިދވިެހން  އާލާކުރަންވެއްޖެއެވެ.  ިދރުވިައ 

އަހުލުވިެރވެ ިހނގިައގަނެ ޙަރަކާތްތިެރވާން ފަށަންވެއްޖެއެވެ. ިދވިެހ 

އާބީާދގިައ 18 އަހަރުން މީަތގެ ދެލައްކަ ިދވިެހން ނެތިްއރު ިބދީޭސ 

ިފިރހެނުން ިގނަ ޢަދަދަކަށް ިހމިެނފިައވާ ދެ ލައްކައެއްހާ ިބދީޭސން 

ޤައުމުތަކިާއ،  ިބދީޭސ  ބާރުވިެރވަމުންދިާއރު  ފްަސގަނޑުގިައވެ  ިމ 

ިމ  ިދވިެހންގެ  ިއރު  ިތިބ  ިއޔަހީޫދން  އިަނޔާވިެރ  އަރިައގަންނަ 

ިމިނވަންކަން ދިެމ އޮތުމަށް އީޮތ ވަރަށް ހިަނ ބާރެކެވެ. ތިުނ ިބތެކެވެ.

ިނންމިައލަމުން ދަންނަވީާނ، ލޮބުވިެތ ރައިްޔތުންނޭވެ. ިމ ޤައުމުގިައ 

ކުރަން ހިުރ ކަންކަމުގިައ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިަރން ރުކުރުވާން އުޅެމާ 

ިހނގާށޭ އެވެ. ިމ ޤައުމު ިޙމާޔަތަށް އެދޭނަމަ ިބދީޭސ ބޭރުކުރުމަށް 

ިހނގާށޭއެވެ.  ފަށަމާ  ިޚދުމަތްކުރަން  ޤައުމަށް  ިދވިެހ  ިދވިެހން 

ިޒންމާވިެރވަމާ  ިއޔަހީޫދ ިފކުރުތައް ދްަސކޮށް  ިފކުރުތަކުން  ބޭރުގެ 

ިހނގާށޭއެވެ.

ނޫން  ިއްސލާމީްދން  ފްަސގަނޑުގިައ  ިދވިެހ  ިމ  އަޅަމެންގެ  هللا. 

ިމިނވަންކަން  ޤައުމުގެ  ިމ  ނުދެއްވާނދޭވެ.  ފުރަުސތު  ީދނަކަށް 

ިމންވަރުކުރައްވާނދޭވެ.  ފާގިަތކަން  ހަމަޖެހުމިާއ  ދަމަހައްޓަވިައ 

އީާމން. )ިނމީުނ(

ް ތީާރޚ


