
. ވެ ފުޅެކެ އުމީ ފިކުރުގެ ބޭ ތާރަކީ ޤަ އް  ޢަބުދުއްސަ

 އަންވަރު އިބްރާހީމް

 

 ހުރިމީހެއްގެ ލަޔާގަތާއި ޤާބިލުކަން  ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ޤަ

ހޭދަކުރުމުގައި ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަކީ ޤައުމަށް ވަގުތު  ެކެވެ. މިދޭންޖެހޭ ވަގުތތިމާގެ ވަޠަނަށް މިންވަރަކުން 

ނީ ތިމާގެ ނަފުސަށް ތެދުވެރިވެގެންނެވެ. ޤައުމީ ފިކުރު ކުރިއަށް މިގޮތުގައި ކުރިއަށް ދެވޭއެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތެވެ. 

ގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނަމޫނާތައް މަދުން ނަމަވެސް އަޅުތިމާ ވެގެންނެވެ. މިފަދަ ނެވެ. ޤައުމުގެ ޚާދިމަކަށް ނެރެގެން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި ގިރޭސިންގެ އަތްދަށުން އެއް ނަމޫނާއަކީ އިނފެނެއެވެ. އެފަދަ 

 އެވެ. އްވި އަބުދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީމުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދެ

ުގެ ސިޔާސީ "ފިކުރު" ގެ ކުލަތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލަން އަބުދުއްސައްތާރުގެ ޙަޔާތްޕުޅަށް ވިސްނާލާއިރު، އެ މަނިކުފާނ

ޖެހެއެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅާއި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް 

ަޑައިގެންނެވި ާތްތެރިވެ ވމަޤާމުތައް ފުރުއްވި އިރު ޙަރަކ މަތީދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. ތަފާތު ދައުރުތަކުގެ ވެރިކަމުގައި 

ައުމީ ފިކުރަށްވުރެ މަތިވެރި ލިބިގަންނަން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީތޯއެވެ. އެއީ ތިބާގެ ޤައުމުގެ ކުރިމަތީ ޤރަތް ގޮތުން ޢިބު

އަހަރުގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުން  51ސައްތާރުގެ ފިކުރެއް، ޤައުމީ ޚިދުމަތަށްވުރެ މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ނެތްކަން 

 ވެ. ެތީއދެއްވީ ި ޖީލަށް ދައްކަވައިހާމަކޮށްދެއްވީތީއެވެ. ސައްތާރުގެ މުޅި ޙަޔާތްޕުޅުން މި ފިލާވަޅު މ

ޙަޔާތްޕުޅުން ފެންނަނީ ޒިންމާދާރުކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި ކަމެވެ. އަމިއްލަ އެދުންފުޅު ސިޔާސީ އަބުދުއްސައްތާރުގެ 

ޝުހުރަތްތެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމެވެ. ވެ. ެާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމކުޑަކަމެވެ. ބ

މޫސާ މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ  ކަމެވެ.ު ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިނުގަތްއެމަނިކުފާނމީގެ އެއް ހެއްކަކީ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމު 

އުފައްދަވައި ރައްޔިތުންގެ  ާމުޤމަ ރައީސްކަމުގައި ބޮޑުވަޒީރުގެނާސިރުގެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިބްރާހީމް ( 2015ލަޠީފު )

 އަށް އެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތީ، ތާރީޚުން އެނގޭނަންފުޅެވެ. އަހުމަދު ޒަކީ ހުން ފުރަތަމަ ފާސްކުރީ ސައްތާރުގެީމަޖިލ

( ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 2015މައުމޫން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް ) .ނުކުރެއްވުމުންނެވެ ބޫފުޅުޤަގޮތުގައި، ސައްތާރު އެކަން 

ގެ އަހަރުތަކުގައި އަބުދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީއަށް ވަޒީރުލް އަޢުޒަމްކަމުގެ މަތިވެރި މަޤާމު ހުށަހެޅުނު ހިނދު، 1970

ސައްތާރު ބޭނުންފުޅުނަމަ އެކަން ހޯއްދަވަން ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް އެމަޤާމު ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވައި ދޫކޮށްލެއްވީއެވެ. 



ކުރެއްވެން އޮތެވެ. އާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ސައްތާރު އިޚްތިޔާރު 

 ކުރެއްވީ އެޝަރަފާއި ނުފޫޒެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ތެދުވެރި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތެއް ޤައުމަށް ކުރެއްވުމެވެ. 

އިތުބާރެވެ. އިބްރާހީމް ނާޞިރު  ފުރިހަމަ އިނާމަކީންމެ ުން ލިބެން އޮތް އެސިޔާސީ މައިދާނއަބުދުއްސައްތާރުގެ 

ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ސައްތާރު ވެވަޑައިގަތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ 

 ދައުރަކަށް ކުރިމަތި އިތުރުރާހީމް ނާޞިރު ދައުރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރުކަން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އިބް

ހޮވާނެ ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސިއްރު ޖަލްސާއިން  ނުލައްވަން ނިންމެވުމުން، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 މައުމޫންގެނަމަވެސް ރައީސް ސައްތާރަށެވެ.  އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ މައުމޫނަށް ފަހުރައީސް  އިރު، ފާސްކުރި

ޚުދު ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެންގެވި ބޭފުޅަކީ  ނާސިރުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެަށް ރިޔާސީ ދައުރފުރަތަމަ 

މީގެ މިކަމުން ހާމަވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ސައްތާރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމެވެ.  ސައްތާރެވެ.

ޔާމީން هللا ޢަބުދުއިތުރުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަނިކާއި ރައީސް 

ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ފުރިހަމައަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަން އެމަނިކުފާނާމެދު އެކި ރައީސުން 

 ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުން ސާބިތުވެއެވެ. 

ސައްތާރުގެ އެދެއްކެވި ނަމޫނާއަކީ ( ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 2015ޔާމިން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް )هللا އަބުދު 

"އަލް މަރުޙޫމް ޢަބުދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ މި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި   ޒުވާނުންނަށް އޮތް މަތިވެރި ޢިބުރަތެކެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެ ދެއްކެވި ނަމޫނާއިން އަދުގެ ޒުވާނުންނާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުން ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކޮށް ، ޤައުމަށް 

 (. 6ްކުރަމެވެ" )ޞ.ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސ

ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަލާއިރު، އަބުދުއްސައްތާރަކީ ކޮންފިކުރެއްގެ ބޭފުޅެއްކަން ދަންނަވަން ނޭނގުނު  

ނަމަވެސް، ޔާސީ މަސްރަހު ކިތަންމެ ހަލަބޮލިވި ރާއްޖޭގެ ސިނަމަވެސް އެއީ ޤައުމީ ބޭފުޅެކޭ ދަންނަވާލަން ކެރެއެވެ. 

ީޚް އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ސައްތާރެވެ. މޫސާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ފަހުގެ ތާރ

އެންމެ ގިނައިން  ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެންޅުވާ ގޮތުގައި ާ( ވިދ2014ލަޠީފާއި އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ސަޢީދު )

 ްދެން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަތީއަބްދުއްސައްތާރު އަވަހާރަވަނ ސައްތާރެވެ.ވެސް އިންޓަވިއު ދެއްވި ބޭފުޅަކީ 

ލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އާންމުންނާ ޢުމަ އިނގިރޭސިންގެ އަތުން ރާއްޖެ މިނިވަންވުމުގެ ތާރީޚީ ހާދިސާތަކުގެ

އިންޓަވިއުތައް އެކި  އާންމުކޮށް ކޮންމެ މިނިވަންދުވަހެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ .ހިއްސާކުރެއްވި ފަރާތަށެވެ

އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ  މުންނެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް ގެނެސްދެދިޔައީ މީޑިއާތަކުން 

ޖަވާބު  ފެނިވަޑައިގަންތޯއެވެ؟އެފަދަ މަންޒަރެއް  ޑު އެއްސެވިންތޯއެވެ؟ފިކުރެއް އިސްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އަ

ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް މިނިވަންކަމާ ރެއްގެ ކޮންމެ ދައުެ. އެއީ ނޫނެކެވެ. ޔަގީންވާކަމަކީ ވަރަށް ސާފެވ

ގުޅިގެން އަބުދުއްސައްތާރު ދައްކަވާފައިވަނީ ލޯމައްޗަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމާއި ތަޖުރިބާ ކުރެއްވަން ޖެހިވަޑައިގެން 



 ޮޅުންތަކެއް ހުންނަ ނަމައދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގައި ގަ ކުރައްވައެވެ. ކަންކަމެވެ. ހަނދުމަފުޅު ނެތްނަމަ އެކަން ފާހަ

ޤައުމީ  ގުޅިފައިވަނީ ޤައުމިއްޔަތާކަމެވެ.އިސްލާޙުވެސް ކުރައްވައެވެ. މިކަންކަމުން ހާމަވަނީ ސައްތާރުގެ ސިޔާސީ ބިންގާ 

ުވަނީ ސީ ފިކުރއެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާ ެ.ކަން ކުރިއަށް ނެރުއްވަން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވިކަމެވކަންކަމުގައި ތެދުވެރި

  ޤައުމީ ފިކުރާ ގުޅިފައި ކަމެވެ. 

 

(. އޮނަރަބަލް ޢަބުދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީއަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ 2015މައުމޫން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް. )

 މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް. ަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތައް.ލާމަސީލު މިސާލެއް. ފ

(. އަބުދުއްސައްތާރާއެކު މިނިވަން ދުވަހުގެ 2014، 26މޫސާ ލަޠީފާއި އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. )ޖުލައި 

 ހަވީރު.މާޒީތެރެއަށް. 

http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/abdul_sattar_moosa_didi/158779 . 

 ހަވީރު(. ސައްތާރު: ތެދުވެރިކަން ނޫން ސިފައެއް ނެތް. 2015، 28ނޮވެމްބަރ މޫސާ ލަޠީފު. )

http://www.haveeru.com.mv/dhivehi/abdul_sattar_moosa_didi/180985 

(. އެމަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތަކީ، ޢިބުރަތުން ފުރިފައިވާ އަގުހުރި 2015ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް. )هللا ޢަބުދު

 . މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް.ަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތައްފފިލާވަޅެއް. 


