
 ޤަދަރުވެރިކަމާއެކުބާ؟ –ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ފިކުރު ދިވެހިންނާމެދު އޮތީ 

 ނޮވެމްބަރ( 7105އާދަމް ޒާހިރު )ކުރޮޅި 

 

މިނިވަން ނޫނަސް ބަސްކިޔުމުގައި ކުރި ހޯދައިފައިވާ  އިސްކޮށްދިވެހިންނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި މާ 
ބައެކެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގައި އަދާކޮށްފައިވަނީ ޒިންމާދާރު، ޚިޔާލު ހެޔޮ 

ކަމުގައި އދ ދިވެހިން ވާސިލުވީ ސިޔާސީގޮތުންނާއި ޚާރިޖީގޮތުން މިނިވަން ބައެއްމަޤާމުތަކެކެވެ. މި ނަތީޖާއަށް 
ވެރިކަމާއި ފުދުންތެރިކަމާއި ދުޅަހެއުކަން ލިބިގަތުމަށް ކުޅަ ފަހުންނެވެ. އަމިއްލަވަންތަ ބާރު  ގައި ލިސްޓުކުރެވުނު

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތާރީޚެއް ލިބިގެންވި  7311މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާއެއްގެގޮތުންނެވެ. 
ނޑުމެންނަކީ މިއަދުވެސް މިނިވަން ބައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ އެކުވެރިއެކެވެ. ހަމަ އެހެން މެ އަޅުގަ

އެ ބައިމީހުންގެ ހަމްދަރުދީއާއި ލޯތްބާއި ޤަދަރު ލިބޭކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤައުމެކެވެ. ސުވާލަކީ 
ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެ ބިދޭސީން، ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޤައުމުތައް މި

 ހެއްޔެވެ؟ ޤަދަރުވެރިކަމެއް އެ ޤައުމުތަކުގެ ވިންދުގައިވޭ އެދޭބާވައޭއެވެ؟

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި "ބޭރުގެ ފަރާތްތައް" އަކީ ބައެއް ޙާލަތުގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވޭ ލަފުޒެކެވެ.  އަޅުގަ
ވިސްނާނަމަ އެއީ ރާއްޖެއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ބަސްފޮތުގައި "ބޭރު" އަކީ ތަނެއްގެ ބޭރެވެ. ރާއްޖެއަށް 

"ފަރާތްތައް" މާނަކުރަނީ މީހުންނަށެވެ. އިންސާނުންނަށެވެ. "ކާފިރުން" އަކީވެސް ވެ. ހަމަ އެެެ ފަެޮތުގައި ބޭރެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެކެވެ. އެެެހެނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުގައި އިސްލާމަކު މެނުވީ އެއްބައެއްގެ މާނައިގައި 

ބޭރު މީހެކެވެ. އަދި  ދިވެއްސެއްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. ދިވެއްސެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެއީ ރާއްޖެއިން
ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ޙާލަތުގައި ބޭރު މީހާއޭ ކިޔައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ މީހުންގެތެރޭގައި ދިވެހިންނާ ގުޅުން އޮތް، 

އްޖެއަށް ނިސްބަތް މާޢަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ރާއެކުވެރިކަމުގައި އެއްބަސްވުންތައް ހަދައިފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ޖަ
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކީ މި ޝަރަހަވި މާނައިގައި މި ލިޔުމުގައި މީހަކީ ބޭރުގެ މީހެކެވެ. ވީމާ  ނުވާ ހަމަ ކޮންމެ

 ހިމެނޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކެވެ. 



މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ގަދަރުކުރުން، "ޤަދަރުވެރި" ( ބުނާގޮތުގައި 7102ދިވެހި ބަސްފޮތް )ބަހުގެ އެކެޑަމީ، 
ކަމާއި ރުހި ލޯބި ދިނުމަކީވެސް ޤަދަރުވެރިވުމެވެ. މި މާނައިގައި ކަމޭހިތުން އެވެ. އަޅައިލުމާއި އޯގާތެރި

 ވިސްނައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މިވަނީއެވެ. 

ނޑަކީ ބިދޭސީ  ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ތާރީޚުން އެނގޭގޮތުގައި އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް  ންގެ މި ދިވެހި ފަސްގަ
ފަހަރަކު ފުރައްސާރަކޮށް ހަނގާކޮށްފައިވާކަން  ގެން އެތައްރާއްޖެއާމެދު ދަހިވެތިވެ  އަމާޒުވެފައިވާ ރާއްޖެއެކެވެ.

އެބައިމީހުންގެ  ތާރީޚުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެ ދުޝްމަނުން ހަނގުރާމަކޮށްފައިވަނީ 
އި ދުނިޔޭގަ ވެ.މި ޤައުމު ނުވަތަ ޤައުމުން ކޮންމެވެސް ރަށްތަކެއް ހަދަން ބޭނުންވެފައިވާތީއެ  މިލްކެއްކަމުގައި

ހިންގާ ބާރުވެރިކަން ދަމައިގަތުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުެުގައި މި ރާއްޖޭގެ ބިމުން ބައެއްނަމަވެސް ހަނގުރާމަވެރި 
ކޮންމެއަކަސް މި ތޮޅުމުގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދު އެވެ. ބޭހެއްކަމުގައި ހަދަން ބޭނުންވާތީ

 ވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެެެއް ޙާދިސާތަކަކީ:އެކިފަހަރުމަތިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އަތުލައިފައިވެއެ 

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދު، އިންޑިއާގެ ރަސްގެފާނު ރާޖާ ރާޖާ ދަ ވަނަ އަހަރު  0671މީލާދީން  -
 ގްރޭޓް ހިފިކަމަށް ނަސީމާ މުޙައްމަދުގެ ފޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނިން ގައި ލިޔުއްވައިފައިވޭ. 

އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި އެއީ ރާޖާ ރާޖާ ވަނަ  0671މީލާދީން  -
 ދަ ގްރޭޓް ކަމަށް ތާރީޚު ލިޔުންތެރިޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު އަމާޒުގައި ލިޔުއްވައިފައިވޭ. 

ނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވި "ފޭރޭ"ޒާތުގެ ބައެއްކަމަށް ބުނާ، ގައި 0336މީލާދީން  - އަދި  އިންޑިއާކަ
ޕޯޗުގީޒުންގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖެއާ ތޮޅި އެތައް ފަހަރެއްގެ ހަމަލާތަކަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 

ޝަހީދުކޮށްލައި ރާއްޖެ އަތުލި. އަދި އަނިޔާވެރިކަމާއި ހަސަދައިގެ  4ރަސްގެފާނު ޞުލްޠާނު ޢަލީ
ނޑަކަށް  ށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ފޮތްތަކުގައި ވަރަކަށް އަހަރު ތިބިކަމަ 04ފުރައްސާރަކުރުމުގައި ގާތްގަ

ލިޔެފައިވޭ. އަދި މި ބައިމީހުންގެތެރޭގައި ގިނައިން ތިބީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންކަންވެސް 
 އެނގޭ. 

ވަނަ އަހަރު ހޮޅިންނޭ ކިޔުނު މަލާބާރުގެ ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް އަރައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  0531މީލާދީން  -
ގައި، ދިވެހިންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގައި، އަދި ދިވެހިން ކާފިރުކުރުމަށް ފޭރިގަނެގެން އަނިޔާދިނުމު 

 މަހެއްހައިދުވަހު ތިބިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުފޮތްތަކުގައި ލިޔެފައިވޭ. 1ބިރުދެއްކުމުގައި 



ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވި ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދަތިކަމެއް ބޮޑުކަމެއްކަމަށް ހަދައި ދިވެހިންނަށް  -
ޙިމާޔަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި އެެެއްބަސްވުމާއި ލިޔުންތައް ހަދައި  ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދީ ރާއްޖެއަށް

 0665ލިޔެގެން އިނގިރޭސީން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އައްޑޫގެ ގަމުގައި ހަނގުރާމައިގެ ބޭސް ޤާއިމުކުރީ 
ކުގައިވޭ. ނަމަވެސް ގައި. އޭގެ ފަހުން ރާއްޖެއަށް ހެއުކޮށްހިތުމުގައި ވޭތުކުރިކަމަށް ލިޔުންތަ 

އެންމެފަހުން ދިވެހިން އަޅުވެތިވެ އަމިއްލަ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ޕާސްޕޯޓުވެސް ރާއްޖޭގެ 
ސަރުކާރުން އަމިއްލައަށް ހެދުމުގެ ބާރު ގެއްލިދިއުމުން އެއީ ހެވަކަށް އުޅޭ ބައެއް ނޫންކަން ވިސްނެން 

ވޭގޮތަށް ހެދި ވަކިސަރުކާރެއް އުފެެެދި ދިއުމުގައި އަތޮޅުއެކުލެ  1ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ފެށި. އެންމެފަހުން 
ޢަފީފުގެ ބަހުން އެނގުމުން هللا އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބިކަން ޚުދު އެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް ޢަބްދު

އިނގިރޭސީން އެ ތިބީ ހެއު އެދިގެން ނޫންކަން އެެެނގުނު. އެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިންކުރި 
 ސްވުން އުވާލައި ރާއްޖެއިން ފައްސައިލި. މަސައްކަތުން އިނގިރޭސީންގެ އެއްބަ

ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެރި ތަމަޅައިންގެ ޙަމަލާތައް ހުރި  1ގެ ނޮވެމްބަރު މަހު  0766މީލާދީން  -
ގޮތުންނާއި ހަނގުރާމަކުރިގޮތުން އެބައިމީހުން އެ އުޅުނީ ދިވެހިންނަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން ނޫންކަމާއި 

" ކިޔާ 1ގައި ނެރުނު "ނޮވެމްބަރ 0770ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  އަނިޔާވެރިކަން ހާމަވީކަން 
 ފޮތުން އެެެނގުނު. 

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އަޅުވެތިވުމުގެ ކޮންމެފަހަރަކާއި ތޮޅުމާއި ދިމާކުރުމުގެ ކޮންމެފަހަރެއްގައިވެސް  -
ބާރުވެރިން އަޑީގައި ތިބެ ބޭރުގެ ދިވެހިދަރިންކުރެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ބާރުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންކުރެ 

ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތުދިންކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައި. މި ހިތި ނަތީޖާއިން އެނގެނީ ދިވެހިންގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް، އެއީ މާ ހެއުބައެއްކަމުގައި ވިސްނައިގެން 

 ކަންކަންކުރަން ނުވާނޭކަން.

ގިރޭސީ ސަރުކާރުންނާއި އދ ގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުން ނެރެފައިވާ އެކި ފަހަރުމަތިން އިނ -
ބަޔާންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ބިދޭސީ ޖަމިއްޔާތަކުން، ވަކި ފަރުދުންވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް 

ސަރުކާރެއް އޮވެ އެ ސަރުކާރުެުން ނިންމާ މިނިވަން ވިސްނައިފައި ނުވާކަން ހާމަވޭ. އަދި ރާއްޖޭގައި 
އީ ރާއްޖޭގައި ވެގެންވާނޭގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ އިމުން ހިނގައިފައިވާއިރުވެސް އެނޫނީ ކަންކަން ޤާ

 ބިރުދައްކަން އަމުރުތައް ނެރެފައިވޭ. 



އެކުވެރި ދައުލަތްތައްކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި ސޮއިކޮށްގެން ތިބި ކިތަންމެ ޤައުމެއް އެެެ  -
އެކި ކަހަލަ ފިއްތުންތައް ޅުވައިގެން ރާއްޖެއަށް އެެެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގު

 ކުރިމަތިކޮށްފައިވޭ. 

މަތީގައި އެވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަދު މިންވަރެކެވެ. މި ވަރުންވެސް ވިސްނޭކަމަކީ ރާއްޖެދެކެ "ލޯބިން" 
ން ކޮށްފައިވާ ކަމެވެ. ރާއްޖެ އަށް "ޤަދަރުކުރުމަށް" މަދުފަހަރަކު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަދު މިންވަރެއްގެ ކަންކަ

ކޮށްފައި ނަމަވެސް ގިނައީ އެ ނަންނަމުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތިކޮށް އެބައިމީހުންގެ "ވިޔަފާރި" އަށް ފައިދާވާގޮތަށް 
މި ހިސާބުން ގޮތް ނިންމަން ތިޔަ  ހުރި ކަންކަމެވެ. ފައިދާއަށް މެނުވީ ކަންކަން ނުކުރާކަން ދޭހަވެއެވެ.

 . ކިޔުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަމެވެ 

ނޑަށް ބާރުވެރިވާން ބޭނުންވާ ޔަޤީންވާކަމަކީ  ނޑެއްގައި ދެމިފައިވާ އިންޑިއާ ކަ މި ދިވެހިވަޠަން އެ ކަ
ނޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ތިބިކަމެވެ. އިނގިރޭސީންނާއި ޗައިނާނުންނާއި އެމެރިކާނުން  ގެންގުޅޭކަމަށް އަދި އެ ކަ

ވީމާ ކޮންމެ އިންޑިއާއިންވެސް މި ދަހިވެތިކަން އޮތްކަން އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުން ދޭހަވެއެވެ. ދަޢުވާކުރާ 
ނޑުގެ މެދުގައި މިނިވަންކޮށް މި އޮތް ރާއްޖެއަށް ދަހިވެތިވެފައެވެ. މި ރާއްޖޭގެ  ބަޔަކުވެސް މި ތިބެނީ މި ކަ

ނޑުގައި ވަކިހިތްޕަން ކަޅި އަޅައަޅައެވެ. އެހެންކަމުން  އިސްވެ ނަން ކިޔުނު ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް މި ފަސްގަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް "ހެޔޮ" އެދިގެން ކަންކަންކުރާނެއެވެ. އެހީ ދޭނެއެެެވެ. ޝައްކަކަށް ވާނީ އެ އެހީތަކާއި 
ކަންކަމެއް ކުރަނީ މި ރާއްޖެއަށް ޤަދަރެއް އޮވެގެން ބަވައޭއެވެ؟ ޖަވާބެއްދެވޭނަމަވެސް ޝައްކުގައި ތިބެ 

 ނީ"އޭއެވެ. ބުނެވޭނޭ "ހީވަ 

. އެބައިމީހުންގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަންވާކަމެވެ ބޭރުގެމި ރާއްޖެ ކުރިއަރައިދިއުމުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަކީ 
ތަޢުލީމީ  ކުރީ ކުރިއެރުމުގައި އެބަ އޮތްކަމެވެ.އަޅައިލުމާއި އެހީތެރިކަން، މި ރާއްޖޭގެ ޢިލްމީ، ޢުމްރާނީ، ފި

އަރަބިއްޔާއާއި، ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާއާއި ސިންގަޕޫރާއި އިނގިރޭސީންނާއި ދާއިރާއަށް މިސްރާއި، ސަޢޫދީ 
ން އިންތިހާއަށް ބަންގާޅާއި ޗައިނާއާއި މެލޭސިއާއާއި ނިއުޒީލޭންޑާއި ޖަޕާނާއި މިފަދަ އެތައް ޤައުމެއްގެ އެހީތެރިކަ

 ލިބިފައިވާކަމެވެ.

 



ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރަށް  ހަމަ އެހެންމެ ޢުމްރާނީ ކަންކަމުގައިވެސް އިސްވެ ދެންނެވި
ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޠޫފާނީ ހިތާމަތަކާއި އެތެރޭގެ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިވެފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަކީ މި ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެބައިމީހުންގެ ނިޔަތް ނުބައިކޮށް 

ގެ ނަމުގައި މަޖުބޫރީ ކުރިމަތިކުރުވާކަމެވެ. ޤައުމުގެ ސިޔާސަތާކުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމެވެ. އެހީތަކު
އެބައިމީހުންގެ ފައިދާއަށް ކަންކަންކުރުވައިފައިވާކަމެވެ. މިއީ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ޤަދަރުކުރާކަމާމެދު ޝައްކު އިތުރުވާ ކަންކަމެވެ.  

މިނިވަން ، ރާއްޖެއަށް އެހީވެ އަޅައިލައި އެއްބާރުލުން ދޭދިރިއުޅޭ މި ރަށްފުށުރާއްޖެ، ދިވެހި މަދުމީސްކޮޅެއް
 މީގެ  އީޔޫއަކީ އެކި ފެންވަރުގައިވެއެވެ.  މުއައްސަސާތަކާއި ޤައުމުތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ދިމާގައި

މި ދެފަރާތުންވެސް ރާއްޖެއަށް ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން  ބައެކެވެ.ނަމޫނާ މި އިމުގައި ސާކްއަކީވެސް  ޖަމާޢަތެކެވެ.
ކުޅައެވެ. އަދި ސާކްގެ ފުށުން  މަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްހޯދައިދިނުލިބިދިނުމަށް، ދުޅަހެޔޮކަން 

ކަންކަންކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނެވެ. ނަމަވެސް މި އެންމެހާ ޤައުމުގެ ކުޅިވަރާއި އެ ދާއިރާގެ 
ކަން އެނގުނީމާ ދެއްކި "ކުނި ނެނުވާ  ވަކި އެދުންތަކެއް މި ޤައުމުން ހޯދަން އުޅެ އެ ކަންކަން ގެބައިމީހުން 

 ނަމަ އެބައިމީހުންގެ އެހީގެ ނިވަލުގައި މޫނާއި" "ހެދި ރުޅި" އާއި އިއްވި އަމުރުތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިލައިފި 
 އެވެ. ކުރުން ނޫންކަން ވިސްނެން ފެށިޤަދަރު ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ 

އިނގިރޭސީވިލާތަކީ ރާއްޖެއަށް ތަޢުލީމީ އެހީ ދޭ އެކުވެރި ޤައުމެކެވެ. އިންޑިއާއަކީ ވަރަށްގިނަ ކަންކަމުގައި 
ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިންނަށް ޙިމާޔަތްދީ އެބައިމީހުން ހިނގާ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ 

ލިބޭ ޤައުމެއްކަމުގައި އިނގިރޭސީންވެފައިވެއެވެ. ނުވިތާކަށް  ޚިލާފު ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ އެވޯޑް
އެބައިމީހުންގެ ޙިމާޔަތުގައި ވަކާލާތުކުރާ ނިޔަތް ނުބައި ބައެއްގެ ރެކޯޑްވެސް އަދާހަެަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ތްކުރެއެވެ. އިންޑިއާވެސް އެ ފެންވަރާ ގާތްކުރާ މިންވަރުގައި ދިވެހިންގެ ހަތުރުންގެ ސަފުގައި އެބަ މަސައްކަ 
 "ހެޔޮއެދޭ"ބައެއްކަމުގައި ބަލާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ ރާއްޖެއަށް "ޤަދަރުވެރި"ބައެއްކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

އިޙުތިރާމާއި ކަންކަމުގައި ދީނީ އިޤްތިޞާދީ، ޢުމްރާނީ ސިޔާސީ ރާއްޖޭގައި ކުރާ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 
ރޫޙެއް  ޤަދަރުވެރިދައްކައިފައިވަނީ ބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އި ގަޤަދަރުދިނުން އިސްކުރަންޖެހޭ ވަކި ކަންކަމު 

އެތެރޭގެ ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކަން ބަލައިގަތުމާއި ކަން އަމިއްލަޤާނޫނީ ރާ ކު ޤައުމުގައިނޫނެވެ. 
ޤައުމު އަދި މި ޚިޔާލަށް ތަބާ ނުވާތީ،  ލާދީނީ"" ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބަލަނީ އެބައިމީހުންގެކަންކަންކުރާއިރު 



ޤަދަރުދީ އިޙުތިރާމްކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. މަސްލަޙަތު އިސްކުރުމެއް މިނިވަންކަމުގެ ރޫޙަށް ހަލާކަށް ނުވެއްޓޭތީ 
ވިސްނުމަކީ  ވިސްނާއެދި ބަޔަކު  މަސްލަހަތަށް ހަމަޖެހުމާއި ޤައުމުގެ އަދި ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ނޯވެއެވެ.  އެމީހުންގެ
ކަން ދުރުކޮށް ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން މިކަންކުރުންކަމުގައި އޮތްއިރު ޤަދަރުތްތަކުން އެ ފަރާ

ނޫސް ސަންގައި ރުން އިސްކުރާކަމަށް އޮންލައިން ފާޑުކިޔުމާއި ފުރައްސާރަކުމަސްލަޙަތުގެއްލޭގޮތަށް 
 ލިޔެފައިވެއެވެ. 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ޖުމްހޫރީދުވަހު ދެއްވި ތަޤުރީރެއްގައި 
 ހަމަޖައްސާނީ، ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޙާކިމްނާއި ޢިލްމުވެރިންނާއި، ކަންކަމުގައި ބަސްވިކޭ ބުއްދިވެރި 

ޖޭގެ ހޭ. ރާއްޤައުމުތަކުގެ ބަސް ވިކޭކަށް ނުޖެ މި ޤައުމުގެ ކަންކަމަށް، އެ ބޮޑެތިދިވެހި ދަރިން. އިސްލާމީ، 
ޚާރިޖީ ކަންކަމާ، ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ބަސްވެރިންނަކީ މިތާކައިރީގައި ވަށައިގެން ތިބޭ ބޭރު ކަރަތަކުެުގެ 

 މީހުނެއް ނޫން" 

ތެދެކެވެ. ހަމަ އެ ރިހި ދޫފުޅުން ވިދާޅުވާ ފަދައިން އެ ގޮތަށް ބެހޭން ފުރުސަތު ލިބޭންވެއްޖެނަމަ މި ޤައުމުގައި 
ދާނީ އާ "ޕޯޗުގީޒުން"ތަކެކެވެ. އާ "ހޮޅިން"ތަކެކެވެ. އަދި ޒަމާނީ އަޅުވެތިކަމުގައި އަނެއްކާވެސް ފައި އިން 
 ކަސްކޮޅުއެޅި ނިމޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނާއި ޤަވައިދު  ރާއްޖޭގެދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސިޔާސީގޮތުންނާއި އެހެންވެސް ގޮތްގޮތުން މިނިވަން ޤައުމަކަށްވީތީ 
ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާލާ ކުޅެލާ  ށް ތަރުޙީބުދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.ދުރުކުރާ ބަޔަކަ އެއަށް އަމަލުކުރުން  ބަލައި

ނޑު  ވެސްއިޙުތިރާމްކުރުންކަމުގައިޤަދަރުކުރުންކަމަކަށް އަދި ބަސްމަގުތަކުން ހަނގާކުރާނަމަ އެއީ  އަޅުގަ
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަގުން ކަންކަންކުރުމުގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމުގައި  ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެތަނެއްގެނުބަލަމެވެ. 

ބައިވެރިވެ ބާރު އެތެރެއަށް ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. ބޭރުގެ ބަޔަކުނަމަ ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަކީ އެ މައްސަލައިގައި 
 ފަރާތްތަކުން  އެ ޤާނޫނަށް  ރާއްޖޭގެ  ކަންކަމުގައި ޤައުމީ ،ދީނީ ،ސިޔާސީމަސްލަޙަތަށް އިސްނެގުމެވެ. ތަނުގެ 

 "ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ކަމުގައިނަހަދާނަމަ އެ އުޅެނީ "ވިޔަފާރިއެއް ނިންމައިލުމަށް  ޤަދަރުދީ ލޯބިދީ

ރާއްޖެއަށް ހީ ނުެުކުރާފަދަ އެހީއެއް މާއްދީގޮތުންނާއި ފިކުރީގޮތުން ވީ އެއް ޤައުމެއްކަމުގައި ޖަޕާން ވާނެއެވެ. 
ނޑުތޮށި އަޅައިދިނުމާއި ގިނަ ސްކޫލްތަކެއް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް  މާލެ ވަށައި ކަ

އެހީތެރިވުމުގެ ލިސްޓަކީ މިއަދު ރަންކުލައިން ފަވައިލެވޭ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ 



ކަންކަމާބެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފޮޅުވަތްތައް ހާވައި އޭގެ ދެދޭތެރެއިން ނުކުތާ ނަގައި ގައުމުގެ އަނދާ 
ނޑަށް ތެލެއް ނާޅައެވެ.   ހުޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ފިކުރީ ތަރައްޤީއަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭސިއާއާއި މިސްރާއި ލީބިއާއާއި ޕާކިސްތާނާއި އިރާޤް 
ވަޒަންކުރަން ދަތި އެހީތެރިކަން ދިނެވެ. ޤައުމުގެ މި ކަންކަން ދާނުދާ ބަލައި އިތުރު އެހީ ދީގެން 

ސް ފޯރުކޮށްދިނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުރިއެެެރުވިއެވެ. އަދި ދިގުދެމިގެންދާ ފަންނީ އެހީތެރިކަންވެ 
ކަންކަމާ ބެހި ނުބައި އިތުރަށް ނުބައިކުރަން އެހީވެ ނުހަދައެވެ. ނުވިތާކަށް އޮޅުވައިލުމުގެތެރެއިން ރާއްޖެއާ 

 ތޮޅެން ކަމެއްކޮށްފައެއް ނެތެވެ. 

ކުގެ ވަކި ވަކި މުއައްސަސާ ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސްރީލަންކާ އަދި އިނގިރޭސީ ވިލާތާއި އެމެރިކާފަދަ ޤައުމުތަ 
ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ވާ އެހީގެ ނަން ނަމުގައި، ދަތިކުރާނޭެަކަމުގެ ބިރުވެސް ދައްކައިގެން ޤައުމުގެ 

ރިއަށް ކުރިއެރުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހެއެވެ. އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަސްކިޔައި އެބައިމީހުންގެ ވިޔަފާ
އީ ޤަދަރުކުރުންބާވައެވެ. ނޫނެކެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ޤައުމެއް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ތިކުރެއެވެ. މި ލިބޭނޭހެން ދަ 

 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުބައިކަމެކެވެ. 

ރަނގަޅަށް ތާރީޚު ބަލައިފިނަމަ، ލިޔުންތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާއި ޝަރުޢީ ނިންމުންތަކަށް ބަލައި އާދޭހެވެ. 
އެނގެނީ ދިވެހިންނާމެދު މިއިން  ކުރި ކަންކަން ސާބިތުވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.ދެނެގެންފިނަމަ އިސްވެ ބަޔާން

ހީ ނުކުރާފަދަ ޤަދަރާއި ލޯބިވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ލިބިފައިވާކަމެވެ. 
ގެ އޮތްކަން އެބަ އެ ރޫހުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް ގިނަ ބައެއްއިޙުތިރާމުގެ ލިބިފައިވާކަމެވެ. ނަމަވެސް 

ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމް އޮތްނަމަ ކަމެއް ޤައުމަކަށް ޤަދަރުކުރުމުގައި ނަމަވެސް  ދޭހަވެއެވެ.
ނެވެ. ގައިގައި ދިމާވާހާފަހަރަކު، ކަމެއްގައި ބަޔަކު ރޮއިގަންނަހާ ފަހަރަކު ޤައުމުގެ "ނަގުލުގައި" ނުހިފާ

 ޔަކު ކުރާނޭ ކަމެކެވެ. ނުވިކާނެއެވެ. މިއީ އެންމެ ނުބައި ނިޔަތުގެ ބަ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރާއްޖެއާމެދު ހެއުގޮތް  އީ މޮޅަށް هللاގެ އިރާދަފުޅުގައި މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. هللاއަޅުގަ
  ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އާމީން. )ނިމުނީ(

 


